
Precário e desigual. Assim é o
emprego português no pós-crise

"Nem tudo
começou
com a crise"
no mercado
de trabalho
em Portugal,
afirma o
director-geral
da OIT

Relatório da Organização Internacional
do Trabalho elogia algumas das políticas
económicas e sociais dos últimos anos.
Mas avisa: qualidade do emprego ainda
fica aquém e salários continuam baixos



Trabalho
Rita Marques Gosta

"A redução dos dias de férias e dos

feriados, bem como dos pagamen-
tos de prémios salariais por traba-
lho suplementar significam que
os trabalhadores têm de trabalhar
mais, recebendo menos." Esta é

uma das conclusões do relatório
da Organização Internacional do
Trabalho (OIT) apresentado ontem,
em Lisboa. O estudo é uma análise
sobre o trabalho em Portugal antes,
durante e após a crise. Esta organi-
zação até diz que, em Portugal, se

está a recuperar com "resultados
surpreendentes" .

Ainda assim, entre 2009 e 2016, o
número médio de horas de trabalho
aumentou uma hora. As mulheres
foram as mais afectadas - passaram
das 36,9 para as 38 horas semanais. E

se no início da década Portugal já era
dos países com um número de horas
de trabalho semanais mais elevado,
em 2016, passou a estar entre os dez

primeiros.
A proporção de trabalhadores que

fazem horas extraordinárias também
aumentou nos últimos anos. No pe-
ríodo entre 2008 e 2017, diz a OIT,
este valor duplicou para toda a po-
pulação empregada. No caso dos ho-

mens, dos 7,5% para os 12,8% e, no
caso das mulheres, dos 5,5% para os

11,2%. No documento, a OIT admite

que "as alterações recentes que per-
mitiram recuperar alguns feriados"

poderão atenuar o fenómeno.
Mas não é só a disparidade entre

o número de horas de trabalho e o
rendimento que motivam algumas
críticas da OIT. Os salários que, "em
termos reais, estão estagnados e são
baixos em relação à média europeia"
e a má qualidade dos empregos são

outros dos aspectos que caracteri-
zam o trabalho em Portugal no pós-
crise, refere o relatório "Trabalho
digno em Portugal 2008-18: Da crise
à recuperação" - o documento foi

preparado no seguimento de con-



sultas com o Ministério do Trabalho,
Solidariedade e Segurança Social e

surge no seguimento de um anterior
relatório da OIT, de 2013, intitulado
"Enfrentar a crise do emprego em
Portugal".

Sobre os salários, Vieira da Sil-

va, ministro do Trabalho, elogiou o
trabalho da OIT, mas levantou uma
questão: "A estagnação é difícil de

compaginar com algumas evoluções
nas relações laborais. Por exemplo,
o crescimento da massa salarial tem
sido acima dos 6%, o que dificilmente
é explicado apenas pelo crescimento
do emprego. Por outro lado, o salário
mínimo tem crescido 5% ao ano. No
primeiro ano, o número de pesso-
as abrangidas aumentou. No último
ano, a percentagem de pessoas com
salário mínimo permaneceu. Ou seja,
o resto dos salários acompanhou a

evolução."
Quanto ao emprego de má qua-

lidade, a OIT diz que temos "maus
contratos a par com maus traba-
lhos". Porquê? "A grande maioria
dos trabalhadores é exposta a esta

situação, onde está presa, de forma
involuntária." Isto resulta em pro-
blemas de igualdade e eficiência.
Por um lado, porque os diferentes
contratos dão origem a condições de
trabalho distintas. Incluindo "pena-
lizações em termos de rendimentos,
desenvolvimento de competências e

perspectivas para os trabalhadores

temporários". Por outro, no que diz

respeito à eficiência, porque "rece-
bem menos formação no posto de
trabalho e a sua elevada rotatividade
não favorece a acumulação de com-

petências e conhecimentos a nível
interno, reduzindo-se, assim, a pro-
dutividade geral".

A OIT reconhece os esforços recen-
tes que têm sido postos em prática
para lidar com a segmentação do
mercado de trabalho. Mesmo assim,
assumindo que não são suficientes

sugere limitar a utilização deste ti-

po de contratos e assegurar o cum-
primento das regulamentações em
vigor. Além disso, as medidas apro-
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Entre 2009 e 2016, o número
médio de horas de trabalho
aumentou uma hora. Mulheres
foram mais afectadas: passaram
de 36,9 para 38 horas semanais

12,8%
Proporção dos trabalhadores
a fazer horas extraordinárias
passou para 12,8% nos
homens e 11,2% nas mulheres,
entre 2008 e 2017
vadas devem ter em conta a "igual-
dade de tratamento e condições de

trabalho, eliminar os incentivos ao
uso de contratos temporários com
o simples objectivo da poupança de
custos ou estimular a inclusão destes
trabalhadores no diálogo social".

Na apresentação do relatório, em
Lisboa, Maria do Rosário Ramalho,
da Faculdade de Direito da Universi-
dade de Lisboa, comentou a propos-
ta da OIT em restringir e dificultar
a contratualização a termo: "Tenho
dúvidas. O resultado desde sempre
foi fraude e evasão contratual."

O primeiro-ministro António Costa
defendeu que "além de mais empre-
go começamos a criar melhor em-
prego". A precariedade e os baixos
salários, sublinhou, são "problemas

profundos". Mas não tem dúvidas
de que hoje somos um "país menos
desigual". É que estas medidas nem
tiveram o impacto anunciado. Se-

gundo a OIT, "os cortes salariais e a
imposição de mercados de trabalho
extremamente flexíveis não resulta-
ram em Portugal nem resultariam
provavelmente noutros países da
ZonaEuro".
Jovens precários
"Os empregos estáveis e seguros es-

tão especialmente limitados para as

classes mais jovens, apesar destes
terem cada vez mais qualificações
académicas", aponta a OIT. Os tra-
balhadores entre os 15 e os 24 anos
são alvo "de forma desproporcional"
deste tipo de contratos - que ron-
dam os 60%. "Na maioria dos casos
- e ao contrário de outros países os

contratos temporários são sobretudo

involuntários", declara a organiza-

ção internacional. O problema para
os jovens adensou-se com a crise. Pa-

ra a população dos 25 aos 64 anos, a

proporção de contratos temporários
manteve-se estável. O único aumento
registou-se no grupo dos trabalhado-
res dos 15 aos 24 anos.

A professora Maria do Rosário Ra-
malho salientou que os dados mos-
tram que "se mantém a segmenta-
ção tradicional entre trabalhadores

permanentes, que são menos e mais

velhos, e os temporários que são ca-
da vez mais e mais jovens".

Mesmo assim, nem tudo está mal.
A OIT elogia algumas das políticas
positivas adoptadas nos últimos anos
e afirma que Portugal está a recupe-
rar da crise com "resultados surpre-
endentes". O salário mínimo - "um
instrumento crucial do mercado de
trabalho em Portugal, contribuiu pa-
ra reduzir as desigualdades de rendi-
mento" - que, em 2011, correspondia
a 485 euros e, em 2017, a 580 euros,
é um exemplo.

"Há evidências de que o aumento
do salário mínimo não teve efeitos
negativos sobre o emprego e pode,
portanto, ser uma ferramenta mui-
to útil para sustentar os salários de
trabalhadores com ordenados bai-

xos, muitos dos quais tendem a ser
mulheres." Mais do que isso: "Pode-
rá haver espaço para ponderação
adicional do aumento dos salários,
que contribuiriam para o aumento
da procura interna e desincentivo da

emigração", afirma a OIT.
Outro desenvolvimento positivo

tem a ver com o diálogo social. "É

notável que se tenha recorrido tanto
[a esta ferramenta] antes, durante e

após a crise", pode ler-se no relató-
rio da OIT. A organização reconhece

que "embora não raras vezes tenha
sido difícil chegar a um consenso
alargado, os parceiros sociais foram
consultados na maioria das deci-
sões". A OIT sugere a extensão das

convenções colectivas e a utilização
das negociações colectivas para as-

sociar os salários ao crescimento da

produtividade.
rita.costa@publico.pt



A estagnação é difícil
de compaginar com
algumas evoluções
nas relações laborais
Vieira da Silva
Ministro do Trabalho

3 PERGUNTAS A GUY RYDER
,
DIRECTOR-GERAL DA OIT

O que é que o marcou mais
neste relatório?
Tenho vindo a Portugal muito
regularmente e tenho falado
com o Governo, trabalhadores e

empregadores desde que estou
nesta função (há seis anos) e
antes disso. O que se destaca é

que, mesmo em circunstâncias
muito difíceis, o processo de
diálogo social continuou.
Ao mesmo tempo que tenho
trabalhado em Portugal,
também tenho estado na
Grécia. Lá, o diálogo tornou-se
uma vítima da crise. Isso teve
duas consequências. Por um
lado, a recuperação na Grécia
está a ser muito mais elusiva.
Os estragos sociais estão a ser
muito maiores. Pode dizer-se

que as circunstâncias nos dois

países são muito diferentes.
Mas mesmo assim. São dois
modelos contrastantes da
forma como o diálogo social
contribui para melhorias no
país. Em segundo lugar, acho

que tem a ver com política.
Fiquei impressionado quando o

primeiro-ministro enfatizou esta
questão da confiança. Apesar
das dificuldades, ainda há um
nível elevado de confiança entre
os actores políticos e sociais. E

estamos num período em que
essa confiança é muito reduzida
em todo o mundo. Eu só

comparo o que vejo aqui com o

que vejo noutros países, que não
tiveram desafios tão fortes como
Portugal.
É possível perceber qual
o futuro do mercado e das
condições de trabalho em
Portugal?
Honestamente, não acho que
fazer previsões seja útil. Num
momento em que a OIT está, a

propósito do seu centenário, a

olhar para o futuro do trabalho,
eu digo sempre que não estamos
aqui para fazer previsões sobre
como será o trabalho daqui a

cinco, dez ou 15 anos. O que
estamos aqui para fazer, e o

nosso estudo tenta fazê-10, é

olhar para o que temos hoje,
as tendências e os desafios, e

perceber quais as políticas que
queremos para mover Portugal
na direcção que desejamos.
E há muita coisa. Lidar com o

trabalho precário, controlo de
investimento, importações,
uma noção muito forte de que é

preciso fortalecer a educação e

as competências. Outra coisa é

o retorno dos emigrantes. Vivo
na Suécia mas sou do Reino
Unido e vejo muitos portugueses
talentosos, enérgicos,
competentes, muitas vezes
jovens, a contribuir imenso para
o progresso nesses países, o que
é maravilhoso. Acho a migração

uma coisa maravilhosa, mas
não como obrigação. Se essas

pessoas preferirem estar aqui, a

contribuir para o progresso do
seu próprio país, então acho que
devem poder vir.
Ainda estamos a sofrer com
alguns dos efeitos da crise,
nomeadamente no que diz
respeito à precariedade dos
trabalhadores mais jovens.
Durante quanto tempo é que
isto vai permanecer?
A segmentação do mercado
de trabalho é algo que Portugal
tem há muito tempo. Nem tudo

começou com a crise. Portugal
tem um mercado altamente
segmentado — algo que já
tem há muito tempo. O nosso
relatório diz que quaisquer
medidas que foram tomadas

para ultrapassar a segmentação
não resultaram, porque de
momento ainda temos a mesma
divisão que havia antes. É uma
área onde é preciso fazer mais
trabalho e acho que é preciso
uma abordagem muito mais
sistematizada. Acho que não é

um tema que gere consenso, por
isso vai requerer mais esforços. É

algo extremamente importante
porque são problemas que
podem não vir da crise, mas
são questões no mercado
de trabalho e têm de ser

endereçadas.


