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EDITORIAL

O presente número da revista Organizações e Trabalho resulta de uma seleção de artigos
a partir do conjunto das comunicações apresentadas no I Encontro Internacional de
Sociologia Industrial, das Organizações e do Trabalho (I EISIOT), subordinado ao tema
Trabalho, Mudança Social e Dinâmicas Económicas. Desafios para as Sociedades
Contemporâneas.
O I EISIOT, promovido pela Associação Portuguesa de Profissionais em Sociologia
Industrial, das Organizações e do Trabalho (APSIOT), decorreu nos dias 27 e 28 de
Novembro de 2014, em Lisboa, e traçou como principal objectivo discutir os atuais
processos de mudança social e económica e os impactos que tais alterações produzem nas
várias dimensões da vida social, relacionadas com o trabalho. Estas transformações na
sociedade e na economia, que se vêm observando com maior acutilância desde a crise de
2008, colocam as Sociologias Industrial, das Organizações e do Trabalho perante novos
desafios de investigação e de intervenção. Neste contexto, pareceu-nos que a promoção do
diálogo entre diferentes cientistas sociais poderia ser um contributo para o
aprofundamento do debate sobre os processos de mudança em curso e para a formulação
de políticas públicas.
Com este desígnio em vista, o I EISIOT reuniu Sociólogos/as, Economistas e
outros/as cientistas sociais de vários países, para debater um conjunto de temas que
afectam os indivíduos, as organizações e a sociedade em geral. Foram sugeridos sete
tópicos de debate, no âmbito dos quais os participantes apresentaram as suas
comunicações, a saber: i) Inovação, economia, emprego e políticas públicas; ii) Trabalho
e emprego na economia social; iii) Educação e mercado de trabalho; iv); Mercado de
trabalho, flexibilidade e precariedade; v) Relações de género, família e emprego; vi)
Gestão de recursos humanos e vii) Relações laborais e movimentos sociais.
O convite lançado aos/às Sociólogos/as e outros/as cientistas sociais para
apresentarem os resultados da sua investigação, a sua experiência profissional ou o
produto de outras atividades desenvolvidas em diversos contextos organizacionais, no I
EISIOT foi aceite por muitos/as. Em dois dias reuniram em Lisboa 1 102 participantes,
foram apresentadas 65 comunicações e estiveram representadas 5 nacionalidades. Grande
parte das comunicações apresentadas foi publicada nas atas do Encontro, disponíveis em
http://www.apsiot.pt/images/publicacoessiot/index1eisiot.html.
Face à qualidade dos trabalhos apresentados, a Comissão Organizadora do Encontro e
a Direção da APSIOT e da Revista Organizações e Trabalho decidiram selecionar um
conjunto de artigos e convidar os/as respetivos/as autores/as a rever os textos de modo a
serem publicados na revista.
Este número duplo da Organizações e Trabalho é constituído por oito artigos, os
quais passamos a apresentar.

Agradecemos à Escola Superior de Educação de Lisboa – Instituto Politécnico de Lisboa, o espaço cedido nas
suas instalações para a realização do I EISIOT 2014.
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O artigo Impacto da Crise na Regulação do Emprego, da autoria de Maria da
Conceição Cerdeira, Ilona Kovács e João Dias, analisa as alterações no mercado de
trabalho em Portugal, no contexto da governação económica e política da grande recessão,
iniciada em 2008, e enquadrada pelo programa de assistência financeira coordenado pela
troika. O/as autor/as fazem uma reflexão sobre as principais mudanças ocorridas na
regulação do emprego e analisam alguns indicadores sobre a evolução da negociação
coletiva, num contexto em que os níveis de desemprego são elevados. Concluíram que as
reformas legislativas efetuadas possibilitaram o reforço do poder patronal no mundo
laboral e configuram uma opção de promover a competitividade das empresas e do país
pela via low road.
Carla Valadas, no artigo intitulado Structural Unemployment and Precarious Work in
a Depressed Labour Market. Old and New Trends in a Southern European Country,
refere que, na sequência da crise económica e financeira de 2008, a situação do mercado
de trabalho deteriorou-se em muitos países europeus. Nota que, padrões aparentemente
convergentes do desemprego e do trabalho precário não têm o mesmo significado, não são
tratados da mesma forma, nem produzem resultados semelhantes em todas as sociedades.
Em países como Portugal o aumento dos níveis de desemprego e do trabalho precário são
também o resultado de problemas estruturais e de políticas de emprego e educativas mal
concebidas, as quais estão, elas próprias, num processo de re-mercantilização. O artigo
analisa a evolução do emprego e do desemprego, num sistema fragmentado e de baixa
proteção social, à luz do institucionalismo sociológico.
No artigo Precariedade laboral e acidentes de trabalho: relações e evidências no
contexto português Teresa Maneca Lima, formula uma reflexão sobre as condições de
trabalho, o emprego precário, as debilidades das condições de saúde e os impactos na
saúde e na segurança dos/as trabalhadores/as, tendo como objetivo a identificação e
compreensão dos impactos da precariedade na saúde e na qualidade de vida dos/as
trabalhadores/as. Tomando como ponto de partida os dados estatísticos referentes ao
número de acidentes de trabalho e as características dos/as sinistrados/as, a autora procura
construir um perfil tipo do/a sinistrado/a e encontrar evidências empíricas entre o aumento
da precariedade e a sinistralidade laboral.
No artigo Trabajo Precario con Trabajo de Cuidados. La Desigualdad Laboral de
las Mujeres en España, Mercedes Alcañiz traça os contornos da desigualdade de género
neste país, entre 2002 e 2015. A sua análise baseia-se em vários indicadores sobre a
participação das mulheres e dos homens nas esferas pública e privada do trabalho; e
mostra que o aumento da taxa de atividade das primeiras, durante o período em análise,
foi atravessado pela pesada influência dos estereótipos de género.
Patrícia Ribeiro, no artigo Dispositivos de Inclusão Social: visões de profissionais de
intervenção social, refere que o agravamento dos fenómenos de exclusão social tem vindo
a ser combatido através da adoção de inúmeros dispositivos de inclusão social, definidos
transnacionalmente pela União Europeia e contextualizados nacional e transversalmente.
A autora entrevistou 20 profissionais da área social sobre a forma como representam
alguns dos dispositivos mais comummente utilizados, com vista à inclusão social de
públicos desfavorecidos. A análise efetuada parece indicar que as políticas e dispositivos
de inclusão social podem não estar a contribuir para aquilo a que se propõem, mas a
desencadear processos de resistência e de diferentes modos de desistência, quer de
beneficiários/as, quer de profissionais.
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O artigo da autoria de Mariana Gaio Alves intitulado Transições entre Educação e
Trabalho: os diplomados da UNL antes e depois de Bolonha, procura contribuir para
aprofundar o conhecimento e a reflexão sobre as transições entre educação e trabalho de
licenciados/as, mestres/as e doutores/as, através da mobilização de dados empíricos que
vêm sendo recolhidos anualmente, desde 2010, pelo Observatório da Inserção Profissional
dos Diplomados da Universidade Nova de Lisboa (OBIP Nova). A autora conclui que a
implementação do processo de Bolonha foi acompanhada de uma deterioração
particularmente significativa das condições de acesso ao emprego por parte dos/as
licenciados/as, os quais tendem, na maioria dos casos, a prolongar os seus percursos
académicos logo após a obtenção do primeiro diploma no ensino superior.
Este número encerra com dois contributos para o estudo das questões do
desenvolvimento em Portugal a partir de um enfoque regional. O artigo Análise da
Eficácia, Eficiência e Mortalidade empresarial, de Maria Manuel Serrano, Paulo Neto e
Anabela Santos, incide sobre os resultados do Programa Leader+ nas regiões Norte e
Alentejo, entre 2000 e 2006. Para além de permitir identificar diferenças regionais na
implementação desta política pública, esta pesquisa salienta a importância de fatores
endógenos às organizações para a compreensão das taxas de mortalidade empresarial
registadas em ambas as regiões.
Gertrudes Saúde Guerreiro e António Henriques Martins Guerreiro, no artigo
Regional Convergence and R&D Investment: applied investigation in Portugal, analisam
a distribuição espacial dos investimentos em I&D e do rendimento per capita em Portugal
continental, em 2003 e 2011, tendo por base as NUT III. O retrato apresentado aponta,
quer para uma tendência geral, ainda que não absoluta, de descoincidência na distribuição
espacial dos níveis de investimento em I&D e de rendimento per capita, quer para o papel
das instituições de ensino superior no investimento em I&D.
A variedade dos temas tratados neste número duplo, e naquele que se lhe seguirá, é
um bom indicador da abrangência e da vitalidade que caracterizaram o debate e a troca de
experiências durante o primeiro Encontro Internacional de SIOT. Estamos certas de que
este espírito se manterá na sua segunda edição, em 2016.

Maria Manuel Serrano
Paula Urze
Fátima Assunção

ARTIGOS

IMPACTO DA CRISE NA REGULAÇÃO DO EMPREGO

Maria Conceição Cerdeira, Ilona Kovács e João Dias
Resumo A governação económica e política da grande recessão iniciada em 2008, enquadrada
pelo programa de assistência financeira coordenado pela troika, trouxe alterações profundas no
mercado de trabalho em Portugal. Os níveis elevadíssimos do desemprego são concomitantes
com alterações profundas na arquitetura do sistema de regulação do emprego. Este artigo faz
uma reflexão sobre as principais mudanças ocorridas nessa regulação e analisa alguns
indicadores da evolução da negociação coletiva. Concluímos que as reformas legislativas
vieram reforçar o poder patronal no mundo laboral e configuram uma opção de promover a
competitividade das empresas e do país pela “low road”, ou seja, baseada na via da redução dos
custos do trabalho, na promoção da flexibilidade quantitativa, no alongamento dos tempos do
trabalho, na individualização da relação de emprego e desvalorização do diálogo social.
Palavras chave Crise, regulação do emprego, negociação coletiva, flexibilidade, mercado de
trabalho

Introdução
A crise iniciada em 2008 e as políticas de austeridade implementadas no quadro das
respostas que lhe foram dadas na União Europeia mudaram profundamente a paisagem
económica e social dos países europeus. Milhares de famílias viram as suas condições de
vida profundamente deterioradas, as taxas de desemprego atingiram mais de um quarto da
população ativa na Grécia e em Espanha e perto de 17% em Portugal e a reforma do
mercado de trabalho foi imposta pelas instituições internacionais (Comissão Europeia,
Fundo Monetário Internacional e Banco Central Europeu) como um eixo prioritário de
reformas estruturais em diferentes países.
O impacto da crise e das medidas de austeridade nos modelos sociais europeus
suscitaram já importantes análises numa perspetiva comparada (Lallement, 2011; Hall,
2012; Marginson e Weltz, 2014; Hermann, 2014) e de aprofundamento de alguns
contextos nacionais específicos, sublinhando-se os casos da Irlanda (McDonough e
Dundon, 2010; Roche e Teague, 2012), Reino Unido (Bach, 2012), Grécia (Kornelakis e
Voskeritsian, 2014) e Portugal (Monteiro Fernandes, 2013; Reis, 2013; Leite, 2013; Costa
e Caldas, 2013; Ramalho, 2013). Apesar disso, há ainda um debate considerável sobre as
transformações económicas e sociais em curso, em particular nos países europeus mais
afetados pela crise. Enquanto os teóricos mais representativos da escola das variedades do
capitalismo (VOC) defendem que as respostas dadas por cada um dos países refletem as
características institucionais próprias, que por sua vez moldam os novos compromissos
alcançados pela racionalidade da ação política e económica dos atores (Hall e Soskice,
2001, 2003; Hanké e outros 2007; Hall, 2007), outros autores acusam-nos de não
ponderarem nas suas análises o papel da ideologia neoliberal e os interesses de classe que
têm imposto determinadas soluções económicas na Europa em detrimentos de outras,
mesmo que isso gere um crescimento quase anémico e conduza à miséria de milhões de
pessoas. Nesta ótica, argumentam que os ajustamentos promovidos nos diferentes países
ORGANIZAÇÕES E TRABALHO, nº 41-42, 2014, pp. 11-26
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seguem no mesmo sentido, ou seja, o da convergência dos modelos económicos e sociais
segundo as prescrições políticas neoliberais (Clauwaert e Schömann, 2012; Hermann,
2014). Há ainda autores que defendem que embora a mudança institucional venha a ser
feita em todos os países no sentido da flexibilidade, a maneira como é dirigida e o seu
impacto social depende dos quadros específicos de cada modelo. Lallement (2011)
diferencia três estratégias dominantes de adaptação à crise na Europa: uma estratégia de
mudança “orgânica” que considera característica do Reino Unido, em que as regras se
adaptam e dão prova de elasticidade mas os compromissos do modelo de capitalismo
liberal aí vigente não foram qualitativamente transformados; uma estratégia de mudança
mecânica de que é representativa a Alemanha, caracterizada pela manutenção dos
compromissos no que se refere aos trabalhadores do núcleo duro das empresas, com
flexibilização dos periféricos e que é expresso na compressão dos custos do trabalho e na
erosão da cobertura convencional; por último, uma estratégia de mudança estrutural de
que é representativa a Espanha, mas que considera ser comum a todos os países
pertencentes ao modelo social mediterrânico abrangidos por programas de apoio
financeiro, nomeadamente Portugal, Espanha e Grécia. Esta estratégia é marcada pela
destabilização das práticas regularmente reproduzidas pelos sistemas antigos que definiam
as formas de existência das empresas e das relações organizadas que estabelecem com os
trabalhadores. Nestes casos, não se trata de ampliar as regras existentes antes da crise
como aconteceu no Reino Unido, nem de alterar parcialmente essas regras como
aconteceu na Alemanha, mas de alterar toda a arquitetura do sistema pré-existente
(Lallement, 2011).
Apontando como objetivo aprofundar o debate sobre o caso português este texto
analisa as principais alterações introduzidas na regulação do emprego.

A pressão para a redução da segurança e proteção do emprego
Desde os anos 90 que algumas instituições internacionais, nomeadamente a Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), o Banco Mundial (BM) e o
Fundo Monetário Internacional (FMI), vinham a exercer pressão para que Portugal
promovesse a reforma da legislação do trabalho saída da Revolução da Abril de 1974.
Esta pressão alicerçava-se no facto de Portugal apresentar o valor mais elevado do
indicador global sintético do rigor da legislação protetora do emprego (LPE), ou seja, do
grau de liberdade conferido pela legislação do trabalho ao empregador para despedir o
trabalhador e aos custos desse despedimento, desenvolvido no âmbito da OCDE.
Invocava-se que os entraves ao livre despedimento do trabalhador constrangiam a sua
mobilidade e dificultavam a necessária adaptação das empresas às transformações
económicas rápidas, no contexto de uma economia cada vez mais globalizada.
Argumentava-se, ainda, que a rigidez legislativa afastava o investimento direto estrangeiro
e dificultava o crescimento económico do país. Defendia-se já na época que a reforma
deveria incluir três vertentes mais importantes: o acréscimo da flexibilidade do tempo de
trabalho; o acréscimo da flexibilidade dos custos salariais de molde a que os salários
refletissem as condições locais e os níveis de qualificação da mão-de-obra; por último, a
revisão das disposições relativas à segurança de emprego.
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Para além das críticas que o próprio indicador sintético vem a suscitar
(nomeadamente por expressar uma interpretação restritiva do funcionamento do mercado
de trabalho uma vez que apenas se baseava na formalidade das leis sem levar em conta a
efetividade da sua aplicação nos diferentes contextos nacionais), vários autores vêm a
relativizar as virtudes das teses da flexibilidade do mercado de trabalho, bem como o
caminho único para os países serem competitivos num mercado global (Hall e Solskice,
2001, 2003; Amable, 2003; Boyer, 2005). Essa relativização surge mesmo em trabalhos
desenvolvidos no âmbito da OCDE (2004, 2006). Por exemplo, no que se refere ao efeito
da LPE sobre o desemprego e no que concerne à relação entre a duração do emprego e a
produtividade (Nickell, 1997; Baker e outros, 2003, Bertola e outros 1999 referidos pela
OCDE, 2004). Algumas evidências empíricas revelam mesmo o contrário dos efeitos
positivos apontados à flexibilidade laboral, ou seja, mostram que alguma estabilidade no
emprego é potencialmente promotora da produtividade (Auer e Caze, 2002; Auer, Berg e
Coulibaly, 2004; Auer e Gazier, 2006). Estudos comparativos sobre a mobilidade do
emprego revelam também que existe uma forte discrepância entre a rigidez formal da
legislação do trabalho e as práticas empresariais. Ao contrário do que deixaria supor o
índice de rigidez da LPE, a taxa de rotação da mão-de-obra portuguesa apresentava-se
superior à de países como a Alemanha, França, Finlândia e Itália e apenas um pouco
inferior à de países com o índice formal de rigidez mais baixa de que são exemplos a
Dinamarca e o Reino Unido (Comissão do Livro Branco das Relações Laborais, 2007;
Dornelas e outros, 2006, 2011).
De qualquer forma, a preocupação com a descida da posição portuguesa na ordenação
dos países no referente ao grau de rigidez das leis do trabalho esteve presente nas
reformas legislativas dos Códigos do Trabalho de 2003 e de 2009, ainda que estas
reformas tenham seguido estratégias de flexibilização do emprego muito diferentes.
Enquanto a primeira facilitou a utilização dos contratos temporários e os “recibos verdes”,
ou seja, foi orientada para a promoção da flexibilidade quantitativa externa, a segunda,
porque sustentada no Acordo Tripartido para um Novo Sistema de Regulação das
Relações Laborais das Políticas de Emprego e da Proteção Social em Portugal (subscrito
pelos parceiros sociais em 2008, com exceção da CGTP-IN), procurou proteger o
emprego flexível, facilitando, em contrapartida, a flexibilidade interna negociada
(nomeadamente relacionados com a organização dos tempos de trabalho e a mobilidade
geográfica e funcional) (Dornelas et. al., 2011.
Com a crise e a ausência de um movimento sindical ao nível europeu suficientemente
forte para se opor às forças liberalizadoras que têm conduzido a integração europeia, é
reforçada a pressão para a flexibilização do mercado de trabalho. Durante o ano de 2010,
o Governo procurou resistir a tais pressões, com o argumento de que a reforma promovida
em 2009 representava o consenso obtido pelos parceiros sociais, baseado em diagnósticos
muito abrangentes da realidade socio-laboral, largamente debatidos pela sociedade
portuguesa durante mais de dois anos (Dornelas e outros 2006; Comissão do Livro
Branco, 2007). Acrescenta, que o efeito das alterações legislativas da reforma estavam
ainda por avaliar, pelo que se evidenciava prematuro avançar-se já para outras.
É sob fortes constrangimentos internos e externos que os parceiros sociais
subscrevem a Declaração Conjunta sobre um Acordo Tripartido para a Competitividade e
o Emprego, apresentada no cimeira europeia dedicada ao emprego e política social, que
vem a desembocar no Acordo Tripartido para a Competitividade e Emprego. Este acordo,

14

Maria Conceição Cerdeira, Ilona Kovács e João Dias

concluído em vésperas da queda do Governo Socialista liderado por José Sócrates,
assumiu como propósito promover a redução do défice e a criação de condições “para
uma recuperação económica forte e duradoura”, englobando um conjunto de
compromissos sobre três domínios principais: a promoção da competitividade, a
reorganização e melhoria das políticas ativas de emprego e modificações pontuais no
enquadramento regulador das relações laborais.
O Memorando de Entendimento assinado com a troika (Fundo Monetário
Internacional, Comissão Europeia e Banco Central Europeu) virá a integrar e a
ultrapassar o essencial dos compromissos básicos desse Acordo com incidência na
reforma do mercado de trabalho e desenvolve-os com bastante detalhe, apontando
objetivos, medidas, metas e prazos de execução, à semelhança do que acontece nos outros
países intervencionados (Schulten e Müller, 2012; Lehndorff, 2012; Eurofound, 2014).
Ainda que na exposição dos motivos justificativos da reforma do mercado de trabalho
aparecem algumas preocupações sociais, nomeadamente referentes ao combate ao
desemprego, à segmentação do mercado de trabalho e ao aumento da qualificação da mão
de-obra pouco qualificada, a generalidade das medidas do Memorando denotam uma fraca
sensibilidade social e a reforma no seu conjunto pouco tem que ver com o conceito de
flexisegurança, oriundo dos países do Norte da europa, no sentido de articular medidas de
flexibilidade e de segurança.
A sua execução, no que se refere à alteração da compensação por cessação do
contrato de trabalho para os novos contratos é realizada ainda em 2011 e a reforma do
sistema de prestações de desemprego foi feita no primeiro trimestre de 2012. A
generalidade das restantes medidas do memorando, no que concerne à reforma do
mercado de trabalho, teve como principal instrumento a Lei 23/2012, de 25 de Junho,
baseada no designado “Compromisso para o Crescimento, Competitividade e Emprego”.
Tal como o Acordo Tripartido para a Competitividade e o Emprego, este “Compromisso”
apenas foi assinado do lado sindical pela UGT (10 de janeiro de 2012), numa estratégia de
procurar suavizar os aspetos mais desfavoráveis das propostas o Governo, já que como
este havia afirmado a reforma seria mesmo promovida com a assinatura ou não dos
parceiros sociais.

As alterações mais relevantes da reforma laboral
As alterações mais relevantes da reforma laboral podem agregar-se em três áreas
temáticas: tempo de trabalho e organização do tempo de trabalho, cessação do contrato de
trabalho por motivos objetivos e contratação coletiva.
Tempo de trabalho e organização do tempo de trabalho
A limitação do tempo de trabalho para 40 horas no sector privado surge em Portugal
apenas em 1996 (Lei 21/96), na sequência dos acordos tripartidos de 1990 e 1996. Esta
redução veio a beneficiar perto de um milhar de trabalhadores dos sectores com tempo de
trabalho acima de 40 horas semanais, como foi o caso, dos sectores da indústria têxtil e do
calçado, da indústria eletrónica, do comércio e da hotelaria, restauração e turismo. Alguns
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sectores com maior força sindical foram negociando tempos de trabalho mais curtos de
que é exemplo o sector financeiro e a administração pública (35 horas semanais).
No entanto, em 2010, de acordo com estimativas publicadas pelo EIRO (European
Observatory of Industrial Relations), a duração média semanal do tempo de trabalho
coletivamente contratada em Portugal (38, 2 horas) era já um pouco superior às médias da
UE15 (37,3 horas) e UE27/28 (38). Unilateralmente, o Governo, em 2012, toma a decisão
de aumentar o tempo de trabalho na administração central e local para 40 horas semanais,
acrescentando, por conseguinte, mais uma hora diária de trabalho, sem equivalente
retribuição. Ao mesmo tempo, propõe aos parceiros sociais o acréscimo de meia hora de
trabalho diário no sector privado, nos mesmos moldes. A reação negativa dos sindicatos a
que se associou a Confederação Empresarial de Portugal (CIP) frustrará a intenção
governamental que acaba por retirar a proposta. Todavia, o aumento dos tempos de
trabalho anuais dos trabalhadores, sem a compensação salarial correspondente, acabará
por ocorrer por três vias:
(i)
redução de quatro feriados obrigatórios, com introdução da faculdade de
encerramento do estabelecimento ou empresa para “pontes” por decisão do
empregador, contando como férias; introduz a regra de injustificação de faltas e
correspondente perda salarial no caso de serem contíguas a dias de descanso ou
feriados;
(ii)
redução do período de férias, através da desaparição da majoração
contratualmente negociada que garantia um a três dias adicionais de férias aos
trabalhadores baseados na assiduidade. Esta medida não constava do memorando da
troika.
(iii)
eliminação ou redução de descansos compensatórios associados ao trabalho
suplementar. Um dos efeitos associados ao trabalho suplementar anteriormente
consagrados era o direito a gozar um descanso compensatório correspondente a 25% das
horas prestadas. Este direito foi extinto e declaradas sem efeito as cláusulas de convenções
coletivas anteriores a 1 de Agosto de 2012 que dispusessem sobre essa matéria.
Em consequência das alterações registadas, a duração média semanal do tempo de
trabalho coletivamente contratado passou para 39,3 horas em 2013, ou seja, registou um
acréscimo de 1,7 horas de 2010 para 2013. Com este acréscimo Portugal afastou-se ainda
mais da média dos restantes países comunitários UE15 e UE27/28: 37,6 horas semanais e
38,1 horas semanais, respetivamente.
No que concerne à organização do tempo de trabalho, tanto os inquéritos quinquenais
às condições de trabalho (European Working Conditions Survey) como os inquéritos
feitos às empresas (European Company Survey) da responsabilidade da EUROFOUND
(Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho), têm mostrado
que a presença das formas flexíveis de organização do tempo de trabalho têm em Portugal
uma menor incidência do que na generalidade dos países europeus. Esta informação que é
consistente com a análise ao conteúdo das convenções coletivas (Dornelas e outros 2006;
Donelas e outros 2011) revela que as modalidades predominantes de organização do
tempo de trabalho eram relativamente clássicas, ou seja, incidiam sobretudo sobre a
utilização de horas suplementares.
Como anteriormente se referiu, a reforma laboral de 2009 (Código de 2009) trouxe
alterações importantes sobre a matéria, tendo introduzido regimes de adaptabilidade
individual e grupal, horário concentrado e “banco de horas”. Para além de reforçar estes
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regimes, a nova lei (23/2012) introduz o banco de horas individual por acordo direto entre
o trabalhador, quando anteriormente só podia ser feito por negociação coletiva. Além
disso, aumenta a vulnerabilidade do trabalhador já que para o “acordo” ser considerado
aceite basta que o trabalhador não responda num prazo de 14 dias à proposta do
empregador.
Outra matéria objeto de reforma foi a remuneração do trabalho suplementar. O
trabalho suplementar que antes tinha um adicional da remuneração de 50% na 1ª hora
passou para metade (25%) e as horas seguintes que antes era de 70% passou para 37,5%.
O trabalho em dia de feriado e descanso semanal, obrigatório ou complementar, que antes
era pago a 100% passou para 50%. Com esta redução os trabalhadores sofrem uma
redução muito significativa dos seus rendimentos, porque, como foi anteriormente
referido, o trabalho suplementar é a forma mais frequentemente usada, em picos de
produção, de flexibilização do tempo de trabalho pelas empresas portuguesas.
A cessação do contrato de trabalho
A cessação do contrato individual de trabalho por motivos não inerentes ao trabalhador
(ou vulgarmente designada sem justa causa) e as compensações conferidas por essa
cessação foram outro vetor estratégico da reforma laboral. Estes aspetos constituíam o
cerne da rigidez atribuída pela OCDE à legislação de trabalho portuguesa após a revisão
do Código de Trabalho de 2003, já que esta havia facilitado muito a contratação a termo e
o despedimento coletivo. A nova lei não introduz novas possibilidades de cessação do
contrato às duas já existentes, isto é, por extinção do posto de trabalho e por inadaptação
do trabalhador em caso de alterações tecnológicas do posto de trabalho. No entanto, vem
conferir ao empregador maior liberdade na escolha de quem dispensam no que concerne
ao despedimento por extinção do posto de trabalho. Além disso, elimina a obrigação de
colocar o trabalhador num posto compatível com a sua categoria profissional. Por seu
lado, o despedimento por inadaptação passou a ser possível mesmo que não tenham sido
introduzidas alterações no posto de trabalho. É possível ocorrer nos casos em que haja
uma modificação substancial da prestação de trabalho que se traduza, por exemplo, na
“redução continuada de produtividade ou de qualidade” e, no caso de cargos de
“complexidade técnica” ou de direção, pelo mero incumprimento de objetivos. No que diz
respeito ao regime de compensações por cessação do contrato permanente, os montantes
são bastante reduzidos. Antes da Lei 23/2012, os despedimentos, por extinção de posto de
trabalho ou por inadaptação, entre outros, davam direito a uma compensação equivalente a
30 dias de salário-base e diuturnidades por ano trabalhado, com o limite mínimo de três
meses e sem qualquer limite máximo. Já a cessação de contrato a termo dava direito a dois
a três dias de salário por mês trabalhado. As alterações introduzidas estabelecem que os
contratos anteriores a 1 de Novembro de 2011 tenham uma compensação calculada
segundo duas componentes: a primeira componente determina que todo o trabalho
prestado até 1 de Novembro de 2012 continue a ser contabilizado de acordo com a
fórmula antiga (30 dias de salário por cada ano trabalhado, com o limite mínimo de 3
meses de salário); já o trabalho prestado depois de 1 de Novembro de 2012 passa a ser
calculado segundo a nova fórmula (20 dias de salário, sem limite mínimo e com limite
máximo de 12 salários ou 116,4 mil euros).
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Contratação coletiva
A contratação coletiva foi objeto de três alterações mais relevantes. A primeira reporta-se
a mudanças na arquitetura do próprio sistema de contratação coletiva. A tradição
instituída após o 25 de Abril de 1974 foi de privilegiar a negociação coletiva sectorial. A
negociação ao nível da empresa manteve-se bastante residual, tendendo a ocorrer apenas
nas grandes empresas e sem qualquer articulação com a negociação sectorial. Além disso,
a lei conferia a exclusividade da negociação coletiva aos sindicatos. A nova legislação
institui a possibilidade das comissões de empresa, por delegação dos sindicatos, passarem
a negociar ao nível da empresa (em empresas acima de 150 trabalhadores) matérias como
a mobilidade geográfica e funcional, a organização do tempo de trabalho e a retribuição.
A segunda alteração incide sobre a extensão administrativa das convenções coletivas. No
final de 2012 (RCM 90/2012, de 31/10) o governo aprovou como critério a condição da
associação patronal subscritora da convenção coletiva representar direta ou indiretamente,
pelo menos, 50% dos trabalhadores do sector de atividade, no âmbito geográfico, pessoal
e profissional de aplicação pretendido. A redução brutal do número de portarias de
extensão (valores que se apresentam mais à frente) levou os parceiros sociais a questionar
a eficácia deste critério. O próprio executivo acaba por reformular os critérios,
introduzindo, em alternância, o critério do número dos respetivos associados da
subscritora da convenção, diretamente ou através da estrutura representada, ser
constituído, pelo menos, em 30% por micro, pequenas e médias empresas.
A terceira matéria alterada diz respeito à caducidade e cessação de vigência de
convenções coletivas, que vem formalizar-se com a publicação da Lei 55/2014, de 25 de
Agosto. A intenção inicial do Governo era reduzir de cinco para dois anos a sobrevigência das convenções depois de expirada, a que se opuseram veemente os sindicatos,
em particular a CGTP-IN. No final do processo de negociação ocorrido em sede de
concertação social, com a aceitação da parte da UGT, o prazo que ficou estabelecido foi
de três anos, a rever no espaço de um ano.

A redução dos custos do trabalho e o reforço do poder patronal
Existem duas vias bastante diferentes de promover a competitividade das empresas e dos
países. Uma dessas vias é a designada “via baixa” (low road), baseada na redução dos
custos do trabalho, na promoção da flexibilidade quantitativa, no alongamento dos tempos
de trabalho e na individualização da relação de trabalho e consequente desvalorização do
diálogo e do papel da negociação coletiva (Pyke e Segenberger, 1992; Castillo, 2003;
Kovács, 2005). Em alternativa, a flexibilidade pode ser encarada numa perspetiva mais
qualitativa, referente à organização e aos recursos humanos. Neste último sentido, a
flexibilidade, valoriza a capacidade de adaptação rápida dos indivíduos, grupos, unidades
e da organização da empresa em geral às novas exigências e oportunidades. Essa
capacidade obtém-se pela qualificação polivalente, desenvolvimento de novos perfis
profissionais, práticas de gestão participativas e compromissos a longo prazo entre
empregadores e empregados. A flexibilidade qualitativa promove-se pelas novas formas
de organização do trabalho e por um conjunto de mudanças inseridas na lógica da “via
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alta” (high road) da melhoria da competitividade com vista à alta qualidade não apenas
dos produtos e dos serviços, mas também do emprego e das condições de trabalho.
A análise feita anteriormente mostra que as alterações legislativas (que se conjugam
com outras medidas do Memorando não analisadas aqui) configuram o retomar de uma
estratégia de competitividade das empresas e da economia pela “via baixa”, significando
isto um retrocesso relativamente a algumas mudanças ocorridas nas últimas décadas. Com
efeito, o propósito de obter vantagens nesse sentido, por via da redução de custos com a
mão-de-obra, é transversal à maioria das medidas da reforma legislativa direta ou
indiretamente. Como exemplos sublinham-se as seguintes: redução da compensação
salarial em situação de desemprego e encurtamento do tempo de compensação;
diminuição da remuneração das horas suplementares; aumento do tempo de trabalho
através da eliminação da majoração das férias antes previstas na legislação (até 3 dias);
eliminação de quatro feriados obrigatórios; eliminação de descansos compensatórios
associados ao trabalho suplementar; redução em 50% do valor atribuído à isenção do
horário de trabalho; redução muito substancial dos custos associados ao fim da relação
contratual por motivo não inerente ao trabalhador, ou seja, a despedimento sem justa
causa, quer no que se refere à contratação por termo indeterminado quer no referente ao
contrato a termo.
Para além da redução dos custos do trabalho, outra orientação que emerge na reforma
legislativa analisada é o reforço o poder patronal na empresa. O acréscimo da
unilateralidade patronal nas decisões surge claramente assumido no caso da organização
do tempo de trabalho, mas também na eliminação de alguns atos administrativos que
possibilitavam à administração do trabalho (Autoridade das Condições de Trabalho) a
vigilância do cumprimento da lei. Relativamente à organização do tempo de trabalho,
referem-se as seguintes alterações: unilateralidade na decisão sobre se as paragens de
trabalho em dias úteis, quando intercalados por feriados, devam ou não ser consideradas
tempo de férias e na escolha da forma de compensação do trabalho normal
em dia feriado. Embora menos evidente surge também no “acordo” do banco de horas
individual, alteração das mais penalizantes para o trabalhador, dada a assimetria de poder
das partes nas de emprego. Apenas em situações muito particulares (por exemplo no caso
do trabalhador ser detentor de qualificações raras) é que o trabalhador tem poder de
negociação para estabelecer esse “acordo”. Como sublinha Monteiro Fernandes (2013) é,
no fundo, uma alteração dotada de um potencial elevado de perturbação da vida
pessoal e familiar do trabalhador, além de ser uma forma de diminuir os
rendimentos do trabalhador pela conversão de horas suplementares em horas
normais. A supressão de alguns meios de controlo do cumprimento da legislação de
trabalho de que são exemplos a eliminação da obrigação de envio do regulamento interno
da empresa, de acordo de isenção de horário de trabalho e de envio de mapa de horário do
trabalho, torna-se também problemática se atendermos ao enraizamento de uma cultura
patronal de fraco cumprimento das leis do trabalho.
Ainda que o princípio da autonomia coletiva, como o princípio da autonomia
individual, estejam constitucionalmente consagrados, a desvalorização do diálogo social e
da contratação tem sido uma prática corrente. Esta desvalorização tornou-se evidente
quando de forma unilateral o Governo decide reduzir salários, pensões e alongar o tempo
de trabalho sem compensação equivalente no sector público. No caso da última revisão do
Código do Trabalho, essa desvalorização surge nomeadamente pela anulação de normas
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de instrumentos de regulamentação coletiva celebrados antes de 1 de agosto de 2012, que
regulem de forma diversa do consagrado na lei 23/2012, dizendo respeito, por exemplo, a
majoração de férias, acréscimos compensatórios por trabalho suplementar e compensações
por despedimento.

Algumas evidências empíricas da erosão da relação de emprego
O impacto das alterações legislativas no indicador de rigidez da LPE
A Tabela 1 em anexo e as figuras 1 e 2 dão conta do impacto das alterações legislativas
nos indicadores sintéticos da LPE, da responsabilidade da OCDE. Como se pode observar,
dentro dos países da OCDE, Portugal foi o que fragilizou mais a segurança no emprego.
Esse enfraquecimento expressa-se na descida de 1,2 do indicador sintético da LPE no que
se refere aos despedimentos individuais, o qual passou de 4,2 para 3. Já o indicador
conjunto relativo aos despedimentos individuais e coletivos sofre uma redução de 0,8, ou
seja, evoluiu de 3,5 para 2,7. Assim, no conjunto, Portugal passou a deter uma legislação
com um grau de segurança inferior à Alemanha, Holanda, Bélgica, Itália e França.

Fonte: Baseado em OECD.Stat - dados extraídos a 11 Jan 2016 17:05 UTC (GMT)

Figura 1. Evolução do valor do indicador sintético da LPE relativamente aos despedimentos
individuais (contratos permanentes) de 2008 para 2013

A segurança no emprego também foi reduzida noutros países afetados pela crise do
modelo de relações laborais mediterrânico mas numa escala menor: No que se refere ao
despedimento individual dos contratos permanentes a Grécia regista uma descida 0,6, a
Espanha 0,3 e a Itália 0,1. No indicador conjunto dos despedimentos individuais e
coletivos a descida é, pela mesma ordem de países, 0,4, 0,3 e 0,1. É interessante observar
que a grande maioria dos países não registou qualquer alteração no valor dos indicadores
analisados e ao invés de Portugal a Dinamarca, a Irlanda e a Austrália dotaram os
trabalhadores de maior proteção no emprego no contexto da crise.
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Figura 2. Comparação do valor do indicador sintético da LPE relativamente aos despedimentos
individuais e coletivos (contratos permanentes) de 2008 para 2013

O enfraquecimento da contratação coletiva
A arquitetura do sistema de negociação coletiva constituído pós-1974 foi construída num
quadro de elevada densidade sindical (59% no final dos anos 70) e assente no sector de
atividade, complementado pela intervenção do Estado por via da publicação das Portarias
de Extensão e Regulamento das Condições Mínimas para empresas não associadas em
organizações de empregadores. Assim, como já foi sublinhado, a negociação coletiva
sectorial tem sido o lugar mais importante da definição dos salários e das condições de
trabalho mínimas para multiplicidade das empresas do sector. Os acordos de empresa
desenvolveram-se sobretudo nas grandes empresas autonomamente aos contratos
coletivos sectoriais. Ao longo dos anos criaram-se impasses negociais e as convenções
coletivas evidenciaram pouco dinamismo de atualização às novas realidades das
empresas, nomeadamente relativos à negociação da flexibilidade interna das empresas
(Dornelas e outros 2006 e 2011). A ritualização da negociação coletiva e o fraco
desenvolvimento de novos espaços de negociação levou ao aumento do número de
trabalhadores sem cobertura por contratação coletiva, em particular os afetados por formas
flexíveis e precárias de emprego (Ferreira, 2006).
No quadro da economia formal, ou seja, das empresas do sector privado que
entregaram no Ministério da Economia o inquérito dos Quadros de Pessoal, a taxa de
cobertura que foi de 92% em 2010, caiu para 89,7% em 2012, isto é, registou uma quebra
em termos percentuais de 2,7% (Tabela 1).
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Tabela 1. Assalariados abrangidos e não abrangidos por contratação coletiva, 2010 e 1012

2010

2 012

2 010

2 012

Total de assalariados

2 599 509

2 387 386

-

-

Assalariados abrangidos

2 392 229

2 142 249

92,0

89,7

207 280

245 137

8,7

11,4

Assalariados não abrangidos
Fonte: Quadros de Pessoal, GEP

Todavia, a análise da dinâmica da negociação coletiva anual é bem mais reveladora do
impacto da crise na contratação coletiva. Como se pode contatar na Tabela 2, o número de
instrumentos de regulamentação coletiva (IRCT) e o número de assalariados abrangidos
declina abruptamente de 2008 para 2013: 78,79% e 87,2%, respetivamente.

Tabela 2. Contratação coletiva publicada anualmente (2008 a 2013) e nº de trabalhadores
abrangidos

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2008
relativamente a
2010

Contratos colectivos de trabalho

172

142

141

93

36

27

-84,3

Acordos de empresa

124

109

89

77

49

67

-46,0

Portarias de Extensão

137

102

118

17

13

9

-93,4

Total de IRCT

441

362

351

200

107

94

-78,7

1894846

1487193

1 485 950

1 242 181

404 756

242 239

-87,2

Trabalhadores abrangidos

Fonte: DGERT/MTSS e GEP/ME

Como seria expetável pelo que atrás ficou escrito, os contratos coletivos sectoriais e
as portarias de extensão são os instrumentos que registam o maior declínio,
respetivamente 84,3% e 93,4%. Porque localizada, a negociação de empresa resiste
melhor à crise. Todavia, a proporção dos assalariados cobertos por este tido de
convenções é relativamente modesta: 13% em 2012 de acordo com os Quadros de
Pessoal.

Conclusões
A crise financeira agravou a já frágil posição económica portuguesa no contexto da UE.
No entanto, a gestão da crise a nível europeu também tem a sua parcela de
responsabilidade na deficiente evolução económica do país e no forte impacto negativo
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sobre as condições de vida da população. As medidas de austeridade e a reforma
legislativa levada a cabo pela intervenção da troika nos procedimentos e nos resultados da
"negociação" não conduziram à redução desejada do défice orçamental e da dívida
pública, nem tão-pouco à recuperação da economia, mas à recessão.
A flexibilidade do mercado de trabalho, legitimada com metas ambiciosas (como a
redução do desemprego de longa duração e da segmentação do mercado de trabalho, a
melhoria das competências, a promoção da criação de emprego, a melhoria da
empregabilidade dos jovens, bem como a melhoria da competitividade das empresas), terá
favorecido, ao invés, o forte crescimento do desemprego e da emigração. De facto, há
alguma inconsistência entre os objetivos declarados e os meios para a sua implementação
inscritos na convicção neoliberal de que o crescimento insuficiente da economia e do
emprego é apenas devido à existência de bloqueios ao livre funcionamento do mercado,
nomeadamente do mercado de trabalho. Nessa ótica, a flexibilidade do mercado de
trabalho, permitindo a variação no volume de emprego, salários e horas de trabalho, foi
considerado como uma condição indispensável para a melhoria da competitividade.
Portanto, qualquer enquadramento institucional envolvendo o fator trabalho é, por
natureza, contrário à flexibilidade.
Para além de orientada para promover a desregulação do mercado de trabalho e a
redução dos custos do trabalho, a reforma legislativa reduziu o papel da negociação
coletiva e ampliou o poder de decisão patronal, nomeadamente conferindo aos
empregadores maior liberdade no uso do trabalho e a possibilidade de decidirem de forma
unilateral sobre horários de trabalho e outros aspetos das condições de trabalho. O
aumento das horas de trabalho, a flexibilidade do tempo de trabalho em função dos
interesses dos empregadores, o aumento da flexibilidade da legislação do trabalho
materializado na redução do grau de rigor dos despedimentos individuais, a queda drástica
dos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho e do número de trabalhadores
abrangidos por negociação coletiva, são indicadores de mudança do poder nas relações
laborais, traduzida no fortalecimento do lado dos empregadores e enfraquecimento do
lado sindical.
Um dos principais riscos subjacentes desta orientação de desenvolvimento é o
aumento da precariedade laboral e a deterioração dos salários e demais condições de vida
dos trabalhadores. Outro risco é o agravamento da debilidade da economia portuguesa
pela opção da "via baixa" para melhorar a competitividade. Esta opção não faz mais do
que retomar a tradição portuguesa de basear a sua competitividade em indústrias de
trabalho intensivo, mão-de-obra pouco qualificada e baixos salários. Há muito que
algumas forças sociais e políticas têm vindo a insistir na necessidade de romper com essa
tradição, apostando em fatores dinâmicos de competitividade (inovação, recursos
humanos qualificados e motivados, organização qualificante do trabalho, novos métodos
de gestão, etc.). Passos importantes foram dados nesse sentido, especialmente nas últimas
duas décadas. No entanto, a resposta para a atual crise constitui um retrocesso pelo reforço
dos fatores que tornam a economia portuguesa débil. A superação da fraqueza da
economia portuguesa requer uma orientação na lógica da "via alta", baseada na melhoria
eficiente e na inovação, ou seja, através dos ganhos económicos há ganhos salariais,
melhorias nas condições sociais, salvaguardam-se os direitos dos trabalhadores e
promovem-se normas adequadas de proteção social.
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Tabela Anexa. Indicadores sintéticos do rigor da legislação da proteção do emprego (LPE) - versão
3 (escala 0-6)
Países
Anos

(1) Desp. individuais
(contratos regulares)

(2) Contratos
temporários

(3) Desp. Colectivos
(restrições adicionais)
2008

2008

2013

2008

2013

2008

2013

Austrália

1,1

1,6

0,8

1,0

2,9

2,9

1,6

1,9

Áustria

2,1

2,1

2,2

2,2

3,3

3,3

2,4

2,4

Bélgica

2,1

2,1

2,4

2,4

5,1

5,1

3,0

3,0

Canada

0,9

0,9

0,2

0,2

3,0

3,0

1,5

1,5

Chile

2,5

2,5

2,4

2,4

0,0

0,0

1,8

1,8

Rep. Checa

3,0

2,9

1,9

2,1

2,1

2,1

2,8

2,7

Dinamarca

2,0

2,1

1,8

1,8

2,9

2,9

2,3

2,3

Estónia

2,6

1,7

2,3

3,0

1,8

2,9

2,3

2,1

Finândia

2,4

2,4

1,9

1,9

1,6

1,6

2,2

2,2

França

2,7

2,6

3,8

3,8

3,4

3,4

2,9

2,8

Alemanha

2,5

2,5

1,5

1,8

3,6

3,6

2,8

2,8

Grécia

2,7

2,1

3,2

2,9

3,3

3,3

2,9

2,4

Hungria

1,8

1,5

1,9

2,0

3,4

3,6

2,3

2,1

Islândia

2,0

2,0

1,3

1,3

3,5

3,5

2,5

2,5

Irlanda

1,4

1,5

0,7

1,2

3,5

3,5

2,0

2,1

Israel

2,4

2,4

1,6

1,6

1,9

1,9

2,2

2,2

Itália

2,6

2,5

2,7

2,7

4,1

3,8

3,0

2,9

Japão

1,6

1,6

1,3

1,3

3,3

3,3

2,1

2,1

Coreia

2,3

2,3

2,5

2,5

1,9

1,9

2,2

2,2

Luxemburgo

2,3

2,3

3,8

3,8

3,9

3,9

2,7

2,7

M éxico

2,0

1,9

4,1

2,3

4,4

4,4

2,7

2,6

Holanda

2,9

2,8

1,2

1,2

3,0

3,2

2,9

2,9

N. Zelândia

1,5

1,4

0,9

0,9

0,0

0,0

1,1

1,0

Noruega

2,2

2,2

3,0

3,4

2,5

2,5

2,3

2,3

Polónia

2,2

2,2

2,3

2,3

2,9

2,9

2,4

2,4

Portugal

4,2

3,0

2,3

2,3

1,9

1,9

3,5

2,7

Eslováquia

2,2

1,8

2,2

2,4

3,8

3,4

2,6

2,3

Eslovénia

2,4

2,4

2,5

2,5

3,4

3,4

2,7

2,7

Espanha

2,2

1,9

3,5

3,2

3,8

3,4

2,7

2,4

Suécia

2,5

2,5

0,8

1,2

2,5

2,5

2,5

2,5

Suiça

1,5

1,5

1,4

1,4

3,6

3,6

2,1

2,1

Turquia

2,2

2,2

5,0

5,0

2,6

2,6

2,3

2,3

Reino Unido

1,3

1,2

0,4

0,5

2,9

2,9

1,8

1,7

Estados Unidos

0,5

0,5

0,3

0,3

2,9

2,9

1,2

1,2

OCDE

2,1

2,0

2,1

2,1

2,9

2,9

2,4

2,3

Fonte: OECD.Stat - dados extraídos a 11 Jan 2016 17:05 UTC (GMT)

2013

(4) Desp. Individuais e
colectivos
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STRUCTURAL UNEMPLOYMENT AND PRECARIOUS WORK IN A DEPRESSED
LABOUR MARKET. OLD AND NEW TRENDS IN A SOUTHERN EUROPEAN
COUNTRY

Carla Valadas

Abstract In the wake of the 2008 economic and financial crisis, the labour market situation
deteriorated in many European countries. Beyond common, apparently converging patterns,
unemployment and precarious work do not have the same meaning, are not addressed the same
way nor produce similar results in every society. In countries like Portugal increasing levels of
unemployment and precarious work are also the result of structural problems and ill-conceived
employment and educational policies, which are themselves in a process of recommodification. The aim of this paper is to analyse changes in employment and
unemployment ocurring in a low and fragmented social protection system through a
sociological institutionalism lens. Empirical data is provided by the analysis of statistics,
documental analysis and semi-structured interviews.
Keywords Unemployment, Precarious work, Social Protection, Employability, Crisis

Introduction
In the beginning of the new millennium Portugal had a central role in the preparation of
the so-called “Lisbon Strategy”. This was a political and economic plan marked by the
very ambitious goal of “making Europe the most competitive and dynamic knowledgebased economy in the world capable of sustainable economic growth with more and better
jobs and social cohesion in the space of a decade”. In line with this political discourse
some authors would tag the Portuguese case as very inspiring for its far-reaching
institutional and policy reforms and for a very favorable employment situation (Ferrera et
al., 2000). Since then major transformations occurred, EU countries are nowadays still
trying to recover from a massive financial and economic crisis with deep social
consequences that have bring unemployment to unsustainable levels.
Portugal is one of the EU countries that have experienced one of the largest increases
in unemployment, mostly between 2010 and 2013 (ILO, 2014). The declining situation in
terms of its labour market performance is accompanied by the reconfiguration/dismantling
of the welfare system (Hespanha and Portugal, 2015). Along with an increase in the
incidence of unemployment that started long before the crisis (though with less intensity),
its duration in time has been aggravated and there was also a proliferation of unstable jobs
across all sectors of activity. Another relevant trend is related with the groups of people
that, mostly since the great recession, were hit by unemployment. Among them, there are
young people aged 15-34 with a secondary and post-secondary level of education, and
older workers aged 45-64 with low levels of schooling1. The number of highly skilled

1

Beside this two groups, women, immigrants, and disabled have also seen their employment situation
deteriorate. We acknowledge that they suffer from discrimination processes that occur in other social fields that
ORGANIZAÇÕES E TRABALHO, nº 41-42, 2014, pp. 27-38
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individuals unemployed also increased which can be envisaged as a new phenomenon that
reflects changing political and economic policies.

The deterioration of (un)employment conditions
The statistical analysis of unemployment shows that Portugal maintained for several years
one of the lowest rates of unemployment in Western Europe. Since 2001, total
unemployment began to rise gradually, reaching, for the first time since modern labour
market statistics are available, the two digits (16.4% in 2013 2) and employment levels fell
(there were less 617.000 people in total employment from 2008 to 2014). Looking at the
last fifteen years, we can see that the upward drift in unemployment was punctuated by
the deep recession of 2008. This recession was the result of exogenous processes closely
related with the collapse of the US Investment Bank Lehman Brothers. Nonetheless, its
effects were amplified by national policies that, in the case of Portugal, were put into
force within the constraining programme subscribed by the Portuguese government under
the close supervision of three international agencies (IMF, EC, ECB)3. We should note
that, in Portugal, the effects of the economic and financial crisis were made visible mostly
from 2010 onwards in terms of the deterioration of the labour market conditions4.
Being a small country, with an open economy particularly vulnerable to external
economic and financial circumstances, the effects of the recession were, since then,
deeply felt. And though this was not an unprecedented situation, this time there was a
combination of very compelling, structural events. Firstly, there was an on going
restructuring process of primordial, traditional activity sectors (e.g. agriculture, industry)
along with a public disinvestment in the building and construction industry that had
attracted a considerable number of foreign citizens in the turn of the new millennium
(Góis and Marques, 2010; Peixoto, 2009; Valadas et al. 2014). Secondly, the economic
and political decisions of the Portuguese government were in large part being constrained
by the Maastricht convergence criteria (imposing countries the control of budget deficits,
inflation rates and debt levels) (Cameron, 2001; Greve, 2006). Thirdly, considerable
changes at the demographic level were taking place (e.g. ageing population, women’s
massive entrance in the labour market, changes in family patterns 5) (Martin, 2015;
Moreno and Mari-Close, 2013; Tavora, 2012). We contend that although the negative

have significant repercussions in the sphere of work (Pedroso, 2005). In the paper we analyse gender differences
but we choose not to address the specific problems envisaged by the two other populations, due to the
complexity of analysis and lack of statistical data. The unemployment of immigrants in Portugal was the object
of a recent study (Valadas et al., 2014).
2
Data is retrieved from EU Labour Force Survey (Eurostat).
3
We refer to the three-year (2011-2014) assistance programme agreed between the Portuguese government and
the three international agencies - International Monetary Fund (IMF), the European Commission (EC) and the
European Central Bank (ECB) – in May 2011.
4
2010 was the first year when, for the first time, the unemployment rate reached the two digits (10.8%) and
became, since then, one of the highest of euro zone countries.
5
An additional demographic change to consider is the diminishing number of young people in the total
population. Since they are one of the groups particularly hit by unemployment this could have represented a
decrease in unemployment (Centeno, 2013) which is not necessarily the case. As we show in the paper, this
interpretation deserves further examination.
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effects seem to be a recent phenomenon, there was already, before the crisis, a
continuously deteriorating, and, in some cases, hidden situation of high unemployment 6
and precarious work. Moreover, there are some specific circumstances that explain the
intensity of the effects within the last few years. The persisting low level of qualifications
of the Portuguese workers and the sub-protective system of unemployment protection
helps us to understand why, in periods of economic crisis, they are particularly vulnerable
to employment losses and have particular difficulties in returning to the labour market
(e.g. after retraining programs) (Centeno, 2003). Additionally, the difficulties in attracting
foreign investment along with the privatization of Portuguese public companies, and the
reduction in public employment (as established in the Financial Assistance Programme
agreed in 2011) (Berrigan, 2014), contributed to the destruction of many jobs and
generated additional obstacles in the creation of jobs (and enterprises). Another element to
consider is directly related with recent changes in public policy. At the same time that
unemployment benefits, social assistance benefits, and pension benefits were reformed
(Hespanha and Portugal, 2015), the introduction (or continuation) of employment schemes
that would facilitate the (re)insertion of particularly vulnerable groups of people (e.g.
young people, non-skilled workers, immigrants, disabled) in the labour market were
circumscribed (Valadas, 2013).
In the following section we characterize recent trends in the unemployment situation
in Portugal. This analysis will be complemented with a characterization of the rise in
precarious work.
Young and older people vulnerable situation to unemployment
Since 2000 the unemployment rate for young persons aged between 15 and 24 years old
rose continuously, corresponding, in 2013, to 38,1% of the active population in the same
age group. More predominantly, since the onset of the crisis, this group faces difficulties
entering the labour market, due to the lack of employment opportunities but also to the
mismatch between skills and labour market needs (ILO, 2012). An additional reason are
the gaps and inefficiencies of the personalised support provided by Public Employment
Services (PES) as well as of other education and training programmes aimed to improve
education attainment and prevent early school leaving 7. Though it is not easy to monitor
existing programmes, their success is rather limited (Centeno, 2013; Centeno et al., 2008;
Eurofound, 2014; Valadas, 2012).

6

In a recent research (Valadas, 2012) we showed that in the year 2010 the total unemployed population
corresponded to 802.700 individuals (much higher then the official number of 619.000 individuals) if we
included not only the unemployed population but also discouraged workers, people with no job who want to
work but do not actively search for one, and people who work for shorter periods of time than the “conventional
working time” and expressed the wish to work longer hours. More recently, Centeno (2013) updated this number
to more than one million people in 2012.
7
Although there was a significant increase in the public expenditure in education as a percentage of GDP since
the instauration of a democratic regime in 1974, the results continue to show a low degree of efficiency
(Clements, 1999; Cunha and Braz, 2014). For instance, only 23% of the Portuguese population aged 15-64 has
completed at least upper secondary education. In the context of the Economic and Financial Assistance
Programme, there was a reduction in the public spending in education reaching 4.2% in 2013, according to
preliminary data.
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We also highlight that in 2013 the group of young people aged 15-248 with the
highest incidence of unemployment were those with basic education (second and third
cycles) corresponding to (respectively) 44% and 38,5%, followed by the ones with higher
education (37,5%)9.
Following the same trend, the highest proportion of young people aged 15-24 who
were not in employment, education or training (NEET)10 were the ones who completed a
higher education level, accounting to 16,9% in 2013. This situation contrasts with the one
we could foreseen between 2008 and 2010, when the largest group was constituted by
young people with basic education levels (1st, 2nd, 3rd). As in other Southern European
countries it reflects the difficulties in the transition from school to work and precarious
labour market attachment of young people in Portugal (Eurofound, 2014). Their low
levels of participation are aggravated by unstable forms of attachment to the labour
market. In 2011, only 50% of the school-leavers were employed one year after finishing
education and only 37,4% had a non-voluntary temporary full time contract (Eurofound,
2014).
A more complete analysis confirms the persisting trajectory of low education levels
hold by the majority of workers (in 2013, only 23,6% of the employed population had
completed higher education). In spite of the higher proportion of young people attending
higher education we foresee the negative impacts of the crisis in terms of their weaker
possibilities of entering a depressed labour market. This idea is attested by data from the
Eurostat, showing that Portugal (along with Italy, Greece, Spain) is one of the EU28
countries where the decrease in the employment rates of recent graduates is more salient
(from 82,7% in 2003 to 67,8% in 2013).
There has been in recent years an upward trend in the youth unemployment rate,
particularly for those with higher levels of education. Even if a considerable percentage of
young people aged between 15 and 24 are outside of the labour market because they are
still studying full time, in 2013, 37,4% of women and 37,8% of men unemployed aged 1524 had completed a university degree11.
Young people’s situation is particularly vulnerable, since their access to the
unemployment insurance schemes or other social benefits are residual, as in most cases
they do not fulfil the necessary conditions to be entitled to them (in 2013 there were
32.043 young jobseekers receiving unemployment benefits, corresponding to a proportion
of 4,9% of total unemployment beneficiaries) 12. Another element to consider is that in
these times of austerity and scarcity of jobs, many young people are less selective in the

We should note that between 2008 and 2013, there was a decrease in young people’s active population, from
41.6% to 35% due, in part, to a delay in the entrance into the active population (school-to-work transition
postponed) but also to demographic changes related with the diminishing in this population.
9
Data from the Labour force survey (Statistics Portugal) shows that in 2012, 39.3% of unemployed young
people aged 15-24 had completed higher education.
10
NEET is a relatively new indicator. The definition of the NEET rate we use is provided by the International
Labour Office “the percentage of the population of a given age group and sex who is not employed and not
involved in further education or training” (Elder, 2015: 1).
11
Nevertheless the employment rate of young people who completed higher education is the highest in
comparison with other levels of education. In this case, the percentage is even higher for the group aged 24-35,
although it has decreased between 2011 and 2013 (from 82.3% to 76.6%) and between 1998 and 2010 (89.3% to
85.3%).
12
For a more detailed analysis see (ILO, 2014).
8
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type of jobs they are prepared to accept (e.g. temporary, part-time). The precariousness
and insecurity of their relationship with the labour market makes them also invisible to the
welfare system.
As in other southern European countries, the delay in the transition from school-towork is softened by the support provided by the family (Esping-Andersen, 1999;
Eurofound 2014; Santos, 1999). In spite of its role over the years, we have to
acknowledge the downgrading economic situation of many Portuguese families and the
reduction in public support (e.g. spending in education, social allowances) within the
“austerity package” imposed by the international financial assistance programme. We
should note the negative social and economic effects that derive from the inexistence, for
many young people, of solid forms of attachment to the labour market, with good career
prospects. This can explain into a certain level the (re)activation of another “adjustment
mechanism” over the years which is emigration, to both old (e.g. France, Germany) and
new destination countries (e.g. Mozambique, Angola, United Kingdom).
In current times, this is not, however, the only group of people hit by unemployment.
Older workers also have difficulties adapting to flexible working environments and new
labour needs. Between 1998 and 2010 there was an increase of 70% in the number of
jobseekers aged 55-64. Again from 2011 to 2013 this was the group of unemployed
people mostly hit by unemployment (this time with an increase of 23,7%) 13. The subprotective character of (pre) retirement schemes and the fact that not all unemployed have
access to unemployment benefits aggravates their vulnerable condition. This is another
group where changes introduced in the educational system during the implementation of
the European Employment Strategy (EES), aimed at re-training and upgrading the skills
and competences of older employees were ineffective (Dias and Varejão, 2012). In spite
of the intension, included in the Memorandum of Economic and Financial Policies, to
strengthen training opportunities, especially for the low skilled, the number of participants
involved in labour market policies aimed at helping people who are out of work and want
to move into employment decreased from 2010 and 2012 along with public expenditure
on labour market policies14.
In terms of gender variations, women’s unemployment rate has always been higher
than men’s, although the gap between the two groups attenuated since 2011, coinciding
with a new series of the labour survey. Another noticeable trend since 2009 is that the
unemployment rate of women above the age of 45 is lower than men’s. This can be
explained by the fact that jobs occupied by men were more affected by the crisis 15.
Another possible reason is that the percentage of women at this age leaving the active
labour force is higher than men’s, eventually because their limitations to access
In 2011, there was a methodological change in the implementation of the Labour Market survey – quarterly
Employment Survey (Inquérito ao Emprego) (e.g. changes in the survey, in the implementation and supervision
of field work and in the form of gathering information which, since then, includes 5 telephone interviews after a
first one, face-to-face interview) that makes us avoid direct comparisons between the two.
14
Data is retrieved from Eurostat, Labour Market Policy. The public expenditure on labour market policy
supports has increased since 2012, considering the weight of the out-of-work income maintenance and support
(mostly unemployment benefits). This attests the prevalence of passive policies (over active ones) in tackling
high unemployment rates. A comparison between Portugal and other southern European countries is developed
by Matsaganis and Leventi (2014).
15
In Portugal, employment losses were highly concentrated on the construction, manufacturing, public
administration and defense and the wholesale & retail trade sector (Prandeka, 2013).
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unemployment benefits are greater. If we consider the highest completed level of
education, there is an impressive proportion (above 30% in 2012 and 2013) of women
unemployed aged 45-54 with no level of education completed. We can register more or
less the same tendency among men with the same age, showing that low educated, nonskilled workers have been particularly affected by recent transformations in the labour
market.
Long term unemployment
One of the more problematic consequences of the crisis has been the very high rate of
long-term unemployment. Unemployed stay longer in this situation. The share of longterm unemployment on total employment was in 2013 up to 54% and the duration of
seeking a job also increased16.
The disaggregation of the long-term unemployment rates shows that there is a high
percentage of people with low levels of education. These people have many difficulties to
adapt to different kinds of task. This difficults their re-insertion into the labour market,
particularly, in times of scarcity of jobs and huge amounts of labour supply. The
experience of long-term unemployment has been more frequent among Portuguese
women than men and affects more the older cohorts of the labour force in comparison
with those aged younger. According to Centeno (2013), the span of unemployment raises
six months for each decade of age.

Precarious employment
Since the recession the incidence of non-standard employment (e.g. fixed-term and parttime work) has been on the rise. By 2012, 20,7% of the workers in Portugal had limited
duration contracts. In that same year, Portugal was one of the countries with the highest
share of employees on temporary contracts, along with Poland, Spain, the Netherlands and
Slovenia (EC, 2013). We highlight the percentage among them whose situation of
temporary employment is involuntary, up to 90%.
Hiring workers under precarious labour contracts is not a new phenomenon in
Portugal. Precarious and nonofficial employment became noticeable back in the 1980’s,
following the economic depression and inflationary crisis of 1983. As a consequence of
many changes affecting the Portuguese labour market in that period, precarious
employment and other forms of uncertainty spread that, in the words of Stoleroff, “were
functionally equivalent with unemployment in its creation of a psychology of insecurity”
(Stoleroff, 2001). To illustrate this situation, in 1985, 67% of new employment contracts
were temporary and they corresponded to 12% of all jobs. The percentage of part-time
work, limited-term contracts, self-employment, and non remunerated family labour in the
active labour force continuously rose.

16

According to the Portuguese Statistics (INE) the number of individuals seeking for a job for more than 24
months increased from 53.1 to 178.5 thousand if we compare the 4 th quarter of 2008 and 2010.
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A generalized idea, namely among economists (Antunes, 2003; Centeno, 2013;
Lopes, 2003; Rodrigues, 1996), is that this has been a strategy used to overcome rather
restrictive conditions to dismissals among other labour market rigidities.
Today, old forms of precarious attachment to the labour market, such as false selfemployment and informal work, coexist with new forms of precarious work (e.g. longterm jobs in permanent risk of unemployment; intermitent jobs; continuing internships). In
common these forms of work offer workers least levels of employment and welfare
benefits and (very) low wages. One of the differences is that more recent forms of
precarious work are no longer restricted to some economic sectors and do not exclusively
affect people with low qualifications17. In some cases, these new forms of precarious work
involve persons that used to have a (more) stable employment relationship within a more
or less robust employment trajectory and whom, in some cases, continue to perform the
same kind of work but under revisited working conditions (e.g. in terms of salary and
stability). This picture aggravates even further the dualisms in the access to social
protection that have always characterize the Portuguese system of welfare and that is one
of the outcomes – along with labour market dualisms in terms of salaries and access to job
mobility and training and political integration - of labour market segmentation.
Different conditions
employability”?

of

being

unemployed.

Different

types

of

“self-

In this section, we present two complementary ideas. One of them derives from the trends
highlighted above and can be summarized as: different job opportunities and working
conditions determine different welfare opportunities and various forms of dealing with
unemployment. As a consequence of the existing dualism in terms of welfare provision,
the impacts of unemployment can be rather distinctive. Another one is linked with
changes in the unemployment benefits system. These changes affect the entire group of
unemployed people, since for instance they impose less favourable conditions (e.g. in the
net amount of replacement, in the duration of benefits). However, they affect even further
jobless people with irregular careers and precarious forms of attachment to the labour
market (Valadas, 2013). We will demonstrate these differences below.
One of the most salient aspects of ongoing reforms is that welfare state programmes
and institutions, designed precisely to deal with emergent situations as the current one,
can not be accessed by the entire population of unemployed people, and they do not
protect all unemployed in the same way. Data analysis shows that, between 2000 and
2013, the number of jobseekers receiving benefits increased from 98.660 to 309.081
individuals and the number of people receiving the social unemployment benefit
registered a slight increase between 63.932 and 67.836. Nonetheless, in terms of the
coverage ratio, in July 2013 only 43,7% of the total number of jobseekers received
unemployment benefits (against 50,3% in July 2008). This indicates that the subprotection of jobseekers has been aggravated during the crisis, contributing to the social
exclusion of a more diversified and enlarged group of people.
17

An analytical description of the concept and its historical trajectory is available in (Oliveira and Carvalho,
2010).
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These differences culminate in a contrasting situation between “insiders-unemployed”
and “outsiders-unemployed”. In the first group we include people with regular, stable
working conditions whom, in a situation of unemployment, register as unemployed and
have access to benefits/assistance. Their advantages are greater in terms of income,
welfare rights, access to training and, eventually, future job perspectives. In the second
group we include people in irregular, precarious work whose risk of unemployment is
usually higher and face strong disadvantages in terms of benefits and other support
provided by welfare state institutions when they find themselves in this situation.
Specially when they do not have access to other mechanisms of social protection or
support provided by family, they find themselves in a situation of social and economic
vulnerability.
Apart from these two contrasting situations, we argue, first, that these are not two
homogenous groups and, second, that the limits between the two are becoming some how
blurred. Inside each one of these groups there are different situations, depending for
instance on the realibility on alternative social protection mechanisms and/or other forms
of support (e.g. material, social capital). At the same time that there remain differences
between people who have access to social protection benefits and those who do not fullfill
the entitlements critera, recent changes in the unemployment protection legislation
determine that the contrasting situation between the two groups is, to a certain level,
shortened (for instance the maximum limit of unemployment benefit was reduced) and the
emphasis on individuals’ characteristics and autonomous capabilities are reinforced. The
later imply that the prospective of finding a job depends on factors such as age, education
and level of skills, access to social networks, proactive attitude, (geographical) mobility.
Moreover, even for jobseekers with access to unemployment benefits the ability to
meet basic consumption needs seems to be more and more endangered. In this period of
great recession, not only the risks that jobseekers would not accept jobs below their
qualifications are inexistent (job offers are generally scarce) as some of the positive
effects (e.g. for the economy) of unemployment benefit schemes are at risk, one of them
being the possibility to maintain consumption levels and allowing them to avoid
unemployed workers depleting their assets (Moffitt, 2014).
When we analyse recent changes in the public policies aimed at protecting workers in
a situation of unemployment we perceive that, within the last 15 years they have been
influenced by new forms of conceptualizing and envisaging (un)employment. One of the
salient guidelines is the idea that workers have to be employable, autonomous, flexible.
They need to be able to “undertake a variety of portfolio of jobs instead of having a
traditional career at a single employing organisation” (Watson, 2008). In the same tune,
unemployed people have to show signs and proof of “autonomous employability”.
Perhaps this will lead us to a broad, emerging category formed by the “self unemployed”,
representing people who have to autonomously and continuously search for a job (even
when they are not trained to do so), whose relationship with the PES is rather distant and
merely bureaucratic and that, in many cases, do not (or no longer) have access to any kind
of financial support from public authorities. This new category could even replace the
“insiders-unemployed” keeping internal types or forms of differentiation as a result of
different levels of skills, length of unemployment, etc..
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Conclusion
In the paper we present an analysis of the recent trajectory of employment and
unemployment in Portugal. We interlinked changes in the labour market with new
political orientations in the unemployment protection system. We showed that Portugal is
afflicted with enduring high levels of unemployment that became more salient within a
long-term deterioration of employment. The lack of work and more precarious working
conditions, along with recent reforms in the social protection legislation, difficult the
access to public welfare and increase the risk of poverty for many citizens in Portugal.
Statistical analysis highlights differences in terms of gender and age and shows how
the ones related with levels of education are even more salient since the beginning of the
crisis. We argue that this is not only one of the effects of the great depression but it is
caused by other structural phenomenon related with the low level of skills generally hold
by the Portuguese workers and employers. Skills mismatch can be considered an
important part of structural unemployment (Janoski et al., 2014). In this case, it can be
explained by a combination of factors, such as: a delayed expansion of services, a long
term reluctance by employers (and the state) to train workers, and to pay them competitive
wages, in particular when their skills are scarce, and the maintainance of the country’s
international competitiveness on the bases of low wages costs (Lopes, 2003).
Moreover, the continuously weak participation in lifelong learning is related with
higher risks of (long term) unemployment and a less favourable economic performance
(EC, 2014). The other trend that was aggravated by the great depression is the length of
unemployment. The increasing mismatch between the number of people unemployed and
jobseekers who are entitled to unemployment or other social benefits, along with
beneficiaries loosing purchasing power, put long-term unemployed, in particular, under
severe risk of social exclusion and poverty (ILO, 2014).
Considering the intersection between these elements we argue that, when we analyse
the employment performance of a given country or territory, we focus not only on the
employment and unemployment indicators but also on households’ disposable income, the
share of young people not in education, employment or training (NEET) and the risk of
poverty among the working population (EC, 2014). For a more complete characterization
of the trajectory and the effects of unemployment in people’s lives, data from labour force
surveys ought be complemented with data from social surveys and include other social
indicators18.
However, even if the analysis of data only provides us with a circumstantial picture
and does not show the entire social reality, it may helps us to envisage new trends and
specific circumstances about the different ways some groups of people experience
unemployment. One of our conclusions is that these experiences result from a mixture of
personal characteristics and (mostly?) institutional and organizational orientations. In a
southern European country as Portugal the later seem to perpetuate and reinforce the
labour market insider-outsider divide, even if the constrast between the two poles is in a
process of change.
Considering
the
proportion
of
jobseekers
receiving
unemployment
allowances/compensation and the low level of the financial support provided, we concede
18

See the work of Ervasti and Venetoklis (2010).
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that the Portuguese welfare system has not been able to properly address the worst
consequences of unemployment for many Portuguese individuals and their families. In
spite of very difficult circumstances, in some cases, the most destructive effects of
massive unemployment have been attenuated by the reconfiguration of “old strategies”.
For example, the family re-emerged as a central welfare provider. Emigration to old and
new destination countries continues to be an alternative strategy to unemployment.
Another element to consider is the role played by other non-public welfare suppliers (e.g.
third sector organizations) that continue to play a central role in the provision of welfare.
Although these “alternative sources of support” maintain some of the imbalances
emphasized by several researchers, they remain crucial poles in the diamond of welfare.
As to the other one, the welfare state, there are at least two directions to consider if we
aim to strength social cohesion and to pursue the well being of its citizens. One of them
reinforces the need for a more “tailored”, personalized social policy, interlinked with a
more bottom up and coordinated approach adapted to the local/regional specificities and
resources19. The second one is related with long term, sustainable (public) policies. The
later in particular seem to be away from mainstream politics in current times. In regard to
Portugal, are we again in the presence of the “southern syndrome”, that is envisaging the
effects of Europeanization processes and welfare convergence in the position of
“latecomers” or are we in presence of a wider phenomenon affecting European labour
markets and the so called European social model? This would be another research
question for further investigation.
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PRECARIEDADE LABORAL E ACIDENTES DE TRABALHO: RELAÇÕES E
EVIDÊNCIAS NO CONTEXTO PORTUGUÊS

Teresa Maneca Lima
Resumo As ‘velhas’ relações de emprego estáveis têm vindo a dar lugar a novos arranjos
laborais atípicos que se traduzem em novas noções de tempo e espaço de trabalho, numa maior
flexibilidade dos regimes contratuais e num aumento da precaridade das relações laborais.
Perante uma crescente insegurança no emprego, a diminuição de rendimentos e uma menor
proteção no trabalho, os trabalhadores tendem a assumir maiores riscos no mercado e nos
locais de trabalho. A relação entre condições de trabalho, emprego precário, debilidade das
condições de saúde e segurança dos trabalhadores aparece como uma evidência e tradução das
recentes transformações. Partindo de uma reflexão abrangente sobre as transformações no
trabalho, as condições de trabalho e os impactos na saúde e segurança dos trabalhadores,
pretende-se identificar e compreender os impactos da precariedade na saúde e qualidade de
vida dos trabalhadores. Através da exploração dos dados estatísticos referentes ao número de
acidentes de trabalho e características dos sinistrados procura-se construir um perfil tipo do
sinistrado e encontrar evidências empíricas entre o aumento da precariedade e a sinistralidade
laboral.
Palavras-chave Precariedade; condições de trabalho; riscos profissionais; acidentes de
trabalho

Introdução
As transformações que têm atravessado o mundo do trabalho têm sido alvo de uma
constante atenção por parte da sociologia do trabalho. Algumas das abordagens recentes
demonstram o modo como o trabalho é marcado por uma crise que afeta tanto o seu valor,
como os seus significados e contextos, apresentando-se cada vez mais instável e inseguro
(Silva, 2007; Rouxinol, 2008). As alterações nos conteúdos e formas, nas modalidades,
espaços e tempos de trabalho (Antunes, 2000) ilustram o modo com as ‘velhas’ relações
de trabalho têm vindo a dar lugar a novos arranjos laborais, caracterizados como atípicos,
flexíveis e precários (Kovács e Castillo, 1998; Ferreira, 2001, 2005; Rebelo, 2002 e 2005).
Todas estas mudanças têm alimentado um intenso debate em torno do papel e lugar
do trabalho sustentado, por um lado, pelas teses que defendem o fim do trabalho (Gorz,
1980; Offe, 1989; Rifkin e Heilbroner, 1995) e, por outro, pelas que consideram que este
continua a ser central nas sociedades atuais (Castel, 1998; Castells, 2002). Apesar de
atualmente o trabalho e as relações laborais apresentam diferentes contornos, com a
relação laboral de longa duração a ser progressivamente substituída por relações muito
mais heterogéneas e voláteis, aquilo que Supiot (1999) designa como um sistema que vai
para além do emprego, continua a assumir-se a centralidade do trabalho na organização
das sociedades e na definição das identidades individuais e coletivas.
Neste contexto de transformação, a flexibilidade imposta pela globalização (Rebelo,
2005) e a precariedade parecem assumir um papel central e caracterizador das condições
de trabalho. As análises desenvolvidas por Paoli (1997) e Peña-Casas e Latta (2004), por
ORGANIZAÇÕES E TRABALHO, nº 41-42, 2014, pp. 39-56
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exemplo, sustentam a relação entre transformações no trabalho, deterioração das
condições de trabalho, precariedade e maior exposição a riscos profissionais. A
precaridade do trabalho, apontada como reflexo destas transformações ou entendida como
estando na origem das mesmas, “surge sustentada numa elevada inevitabilidade de
liberalização estrutural e organizacional da economia e do trabalho” (Silva, 2007:59).
Apesar da diversidade conceptual e analítica sobre a temática da precariedade parecem
existir evidências sobre o modo como esta afeta a saúde dos trabalhadores e por
conseguinte o aumento dos riscos vivenciados pelos trabalhadores.
Constituindo os acidentes de trabalho uma manifestação de violência e
vulnerabilidade a que o trabalho é capaz de expor os cidadãos, este artigo procura
compreender os impactos da precariedade na saúde e na qualidade de vida dos
trabalhadores e identificar possíveis relações e evidências entre a crescente precaridade e a
sinistralidade laboral. Em termos teórico e analíticos, ainda que se trate de uma análise
bastante recente, é possível identificar alguns estudos que ilustram o modo como o
emprego transitório, instável, inseguro (Leite, 1990) contribui para o desgaste da força de
trabalho e consequentemente para um conjunto de circunstâncias que fragilizam o vínculo
da relação laboral.
Partindo de uma reflexão abrangente sobre as transformações no trabalho, as
condições de trabalho e os impactos na saúde e segurança dos trabalhadores, pretende-se
identificar e compreender os impactos da precariedade na saúde e qualidade de vida dos
trabalhadores. Através da exploração dos dados estatísticos referentes ao número de
acidentes de trabalho e características dos sinistrados procura-se construir um perfil tipo
do sinistrado e encontrar evidências empíricas, no contexto português, entre o aumento da
precariedade e a sinistralidade laboral.

1. Organização do trabalho e condições laborais: um breve retrato
O interesse e a preocupação com as condições de trabalho não são recentes ao nível
europeu. Remontando ao período da revolução industrial, as primeiras análises e reflexões
em torno desta temática centraram-se na proteção da vida e da integridade física dos
trabalhadores. Todavia, foi ao longo do século XX, que os debates em torno das condições
de trabalho se foram ampliando, acompanhando as transformações no mundo do trabalho
que, após 1950 nas sociedades europeias mais desenvolvidas, se tornaram mais profundas
e significativas. Este momento coincidiu com a introdução de processos de
homogeneização e dependência do trabalhador, configurados pelo modelo fordista de
produção e modelados pelo novo figurino do Estado-providência. A partir de 1970, com a
crise do modelo de regulação e com o crescente regresso do liberalismo, os processos de
mudança acentuaram-se, conduzindo a uma crescente substituição das formas de emprego
consideradas ‘normais’ por formas mais flexíveis, associadas aos novos modelos de
organização do trabalho.
Na revisão da literatura sobre as novas formas de organização do trabalho dois
conceitos assumem grande centralidade: flexibilização e precarização. Manuel Castells
considera que este novo modelo de mercado e de trabalho, esta nova etapa do capitalismo,
onde a palavra-chave é a flexibilização, equivale à integração simultânea do processo de
trabalho e à desintegração da força de trabalho (Castells, 1999: 261). A flexibilização é,

PRECARIEDADE LABORAL E ACIDENTES DE TRABALHO

41

assim, entendida como vinculada aos processos e relações de trabalho, enquanto a
precarização se refere mais diretamente às condições de trabalho e ao modo de viver dos
trabalhadores (Mota, 2013:47). A expressão precarização do trabalho ou trabalho precário
é, igualmente, utilizada para designar os estatutos jurídicos, as condições, as relações e
processos de trabalho que imperam na atualidade. Apesar da diversidade conceptual e
analítica existente em torno destes dois conceitos (Rodgers e Rodgers, 1989; Standing,
1999; Vosko, 2006; Fudge e Owens, 2006; Appay, 2010; Arnold e Bongiovi, 2015),
importa compreender como estes dois fenómenos se articulam e são reflexo ou origem das
transformações que marcam atualmente as condições de trabalho.
A precariedade laboral sendo um fenómeno complexo subentende a ideia de emprego
transitório, instável e inseguro (Leite, 1990), uma atividade de carácter provisório ou não
duradouro, como seja o trabalho independente (Rebelo, 2002). Como refere Glória Rebelo
encontra-se “inserida num vasto movimento de flexibilização do mercado de trabalho e
está associada à procura de flexibilização quantitativa e à redução do custo do fator de
trabalho” (Rebelo, 2005:194)1. As análises sobre a precariedade laboral, ainda que
marcadas por uma forte diversidade de definições, de dissensos sobre a sua origem,
natureza e evolução (Gallie, 1989; Fagan e outros, 1995; Rebelo, 2002 e 2005, entre
outros), têm sustentado que esta surge em contraponto à ideia de estabilidade e segurança
no emprego.
No contexto português, os estudos produzidos ao longo das duas últimas décadas
centram-se ora na definição e quantificação da precariedade ora na compreensão das suas
consequências (Rebelo, 1999, 2004; Kovács, 2002; Oliveira e Carvalho, 2008; Silva,
2009; Oliveira, 2010). Apreendendo a precarização como resultado “de um conjunto de
circunstâncias que fragilizam o vínculo contratual de trabalho, em termos de
possibilidades jurídicas de resposta” (Rebelo, 1999: 19), estas reflexões associam a
precarização à instabilidade, incapacidade económica, alteração dos ritmos e condições de
vida e à vulnerabilidade (Sá, 2010: 2)2. Ao mesmo tempo, analisam este fenómeno como
um processo baseado na liberalização da organização da economia e da regulação do
trabalho, que tende a apresentar como “velha e caduca a regulamentação coletiva e o
próprio direito do trabalho” (Silva, 2007: 59).
As mudanças introduzidas no direito laboral vieram dar legitimidade à substituição de
formas de emprego formal por formas consideradas mais flexíveis, entendidas como
estratégicas e centrais na lógica económica atual (Leite, 2009). O uso frequente de
contratos temporários em detrimento de contratos sem termo, para além de constituírem
exemplo de flexibilidade, são, também, uma expressão de “descontextualização” e
“recontextualização” das “noções de tempo e espaço de trabalho”, ao mesmo tempo que
ilustram o modo como o direito do trabalho foi forçado a adaptar-se às novas regras e
necessidades da economia (Ferreira, 2001:274).
A realidade expressa nos dados do último inquérito europeu às condições de trabalho
(Eurofound, 2012) demonstra que a precariedade passou a assumir-se uma nova
1

Segundo Glória Rebelo (2005) é possível identificar dois tipos de precariedade: 1) a precariedade subjetiva,
que se traduz em situações de contratação resultantes de políticas de flexibilização, como é o caso do uso dos
contratos a termo ou temporários; e 2) a precariedade objetiva, que se refere à posição económica e financeira
das empresas, incapazes de estabelecer relações formais de emprego.
2
Estas abordagens apresentam interpretações que se aproximam da conceção de precarização social, referente ao
processo de precarização económica e institucionalização da instabilidade (Appay, 2005).
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morfologia do trabalho (Antunes, 2008) e uma condição indispensável para promover o
crescimento económico, uma vez que se regista um aumento do número de trabalhadores
com contratos a termo certo, nomeadamente no caso português (Gráfico 1). De facto, e
em termos comparativos, Portugal apresenta valores superiores à média europeia e
registou um ligeiro aumento entre 2005 e 2010.

Fonte: 5.º Inquérito às condições de trabalho, 2012

Gráfico 1. Distribuição dos trabalhadores por tipo de contrato (%)

Estes números ilustram, do mesmo modo, a crescente insegurança e incerteza
vivenciada pelos trabalhadores. Acompanhando esta relação, algumas investigações têm
procurado compreender como o trabalho precário expõe os trabalhadores a maiores
vulnerabilidades e instabilidade (Christis, 1998 in Oeij e Wiezer, 2002; Benavides e
outros, 2000). Partindo do estudo do modo como o trabalho se organiza e é prestado, estes
estudos estabelecem correlações entre a precariedade e a deterioração das condições de
trabalho. Os processos de precarização e flexibilidade laboral, ao implicarem novas
formas de organização e controlo, novos ritmos e requisitos impostos pelos incrementos
tecnológicos tendem a expor os trabalhadores a jornadas de trabalho mais desgastantes,
repetitivas e monótonas. De igual modo, as situações de escassez e volatilidade do
emprego podem contribuir para que os trabalhadores estejam dispostos a barganhar
preocupações com a saúde a troco de uma suposta segurança no emprego.
Neste sentido, estas investigações apontam no sentido das mudanças ocorridas ao
nível da estrutura empresarial e da organização do trabalho e das relações laborais se
configurarem enquanto elementos passíveis de aumentar os riscos para os trabalhadores
(Paoli, 1997). Por sua vez, “a instabilidade do emprego e as condições em que o
trabalhador exerce suas atividades laborais geram novas situações de vulnerabilidades
fazendo com que o trabalhador, em decorrência da necessidade de sobreviver, aceite
empregos que o deixam exposto a ambientes insalubres, colocando em risco a sua saúde”
(Rodrigues e Bellini, 2010: 352). Como refere António Casimiro Ferreira perante um
cenário marcado pela “incerteza do futuro por parte dos trabalhadores” e no contexto atual
de austeridade os trabalhadores “toleram ou suportam situações de insegurança” (Ferreira,
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2012: 59 e 61) que colocam em risco a sua saúde física e mental e os deixam mais
vulneráveis a uma troca de direitos pela necessidade de subsistência.

2. Precariedade, riscos profissionais e saúde no trabalho
As transformações na organização do trabalho ao afetarem as condições de trabalho
parecem, também, produzir efeitos sobre a saúde dos trabalhadores (Quinlan e outros,
2001; Quinlan, 2002). No contexto europeu e dos países economicamente desenvolvidos,
diversos estudos têm demonstrado que os processos precarização e de flexibilização
laboral têm efeitos negativos para a saúde e segurança dos trabalhadores e expõem os
trabalhadores a uma maior variedade de riscos, sociais e profissionais, ao imporem novos
ritmos de trabalho, jornadas mais desgastantes, repetitivas e monótonas (Aronsson, 1999;
Park e Butler, 2001; Bohle e outros, 2004; Parent-Thirion e outros, 2007).
Sem margens para decidir sobre as condições de realização do seu trabalho, entre os
trabalhadores aumenta a perceção das suas incapacidades e limitações. As situações de
stress, a imposição de ritmos acelerados de trabalho, a falta de controlo das funções e a
fraca participação no local de trabalho têm sido analisados como fatores com influência na
saúde dos trabalhadores (Druck e Franco, 1997; Rigotto, 1998) e fatores na origem do
aparecimento de diversas doenças profissionais.
Para os trabalhadores, a saúde é construída no trabalho através da mobilização
consciente ou não das suas potencialidades de adaptação, permitindo-lhes interagir com as
condições de trabalho. As atividades exercidas pelo trabalhador têm repercussões sobre o
seu estado funcional, implicando um custo psíquico e fisiológico, que se manifesta no
exercício da sua atividade, na fadiga e na doença.
Em termos gerais, as abordagens sobre os fenómenos de saúde relacionados com o
trabalho partem da análise das condições de trabalho adversas e do modo como a
organização do trabalho diminui as possibilidades do trabalhador evitar a exposição a
fatores de risco (Areosa, 2004). Porém, a crescente precariedade e flexibilidade, têm vindo
a ser apontadas, em diversas análises, como um elemento que tende a exacerbar esta
relação (Rosanvallon, 1995; Scnapper, 1998; Standing, 1999). A correlação entre
precariedade laboral e contratual e deterioração das condições de trabalho (Paoli e
Merllié, 2001; Silva, 2004; Parent-Thirion e outros, 2007) fundamenta-se na passagem de
um sistema baseado na certeza e estabilidade para um sistema cujos processos são feitos
de incertezas, instabilidade e de crise, ampliando as situações de risco e insegurança.
A este propósito, o estudo de Assunção e Lima (2003) mostra que as novas formas de
organização do trabalho ao imporem um quadro temporal rígido para a realização das
tarefas contribuem para uma maior exposição a determinados riscos. Por sua vez, análises
comparativas e macroestruturais apontam para a existência de relações entre o aumento da
complexidade do sistema produtivo, a intensificação do ritmo do trabalho, as pressões
para o cumprimento de prazos e a deterioração das condições de trabalho (ILO, 2005). Em
termos setoriais, algumas pesquisas referem a existência de fortes correlações entre a
insegurança (no emprego), instabilidade e incerteza quanto ao futuro e a maior exposição
aos riscos profissionais (Oliveira, 1997; Gil, 2000).
No que se refere aos riscos profissionais, estudos sobre o contexto europeu têm
demonstrado que grande parte dos trabalhadores continua exposta a ambientes físicos
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degradantes, onde os níveis de ruído, vibrações, calor, frio e produtos perigosos são
elevados e considerados prejudiciais para a sua saúde (Parent-Thirion e outros, 2007).
Apesar das melhorias registadas nos últimos anos, de acordo com o último inquérito às
condições de trabalho (Eurofound, 2012), a exposição a riscos físicos apresentava valores
muito próximos dos registados há vinte anos atrás. De facto, em 2010, 33% dos
trabalhadores europeus continuavam a movimentar cargas pesadas, durante pelo menos
25% do seu tempo de trabalho; 23% estavam expostos a vibrações (valor muito próximo
do registado em 2000) e com 46% a trabalharem em posturas cansativas e dolorosas. Para
além da prevalência de situações de exposição aos riscos, este estudo mostrou que
continua a persistir, no contexto europeu, uma percentagem elevada de trabalhadores que
desconhecem o modo como o trabalho afeta negativamente a sua saúde. Como poderemos
ver pela análise do Gráfico 2, em 2010, 10% dos trabalhadores referiram não receber
formação ou informação sobre saúde e segurança no trabalho. No caso dos trabalhadores
portugueses os valores são ligeiramente superiores (11,2%).

Fonte: 5.º Inquérito às condições de trabalho, 2012

Gráfico 2. Desconhecimento sobre riscos profissionais (%)

Estes resultados corroboram alguns estudos que concluem que a informação e a
formação sobre os riscos profissionais parecem não ser contempladas nos novos modelos
de gestão e de organização das condições de trabalho. Como demonstrado por Druck
(2011), no atual cenário de crise e de fracos resultados económicos para as empresas, a
formação e informação passou a ser considerada como mais um custo, nomeadamente
para as categorias de trabalhadores temporários e a tempo parcial.
Tendo presente que os efeitos das condições de trabalho na saúde dos trabalhadores
não dependem somente do contexto laboral (Gollac e Volkoff, 2000), mas também do
percurso profissional dos trabalhadores (Duarte e Lacomblez, 2006), parece ter ficado
evidente que a crescente precarização do trabalho expõe os trabalhadores a maiores riscos,
afetando negativamente a sua saúde (Blank e outros, 1995; Quilan, 1999; Bohle e outros,
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2004). Entendida como marca moderna das relações laborais, a precariedade tem também
consequências em termos da qualidade de vida e bem-estar dos trabalhadores (Aronsson,
1999; Park e Butler, 2001; Pailhé, 2005). Importa, pois, compreender se estes efeitos se
traduzem num aumento do número de acidentes de trabalho, ou seja, se é possível
identificar uma correlação entre precariedade e sinistralidade laboral. Apontados como um
indicador de desigualdade, vulnerabilidade e injustiça (Woodings e Levenstein, 1999), os
acidentes de trabalho são também reveladores do um mundo do trabalho que adoece e o
símbolo máximo da degradação das condições de trabalho e do seu efeito sobre a saúde e
segurança dos trabalhadores (Paoli, 1997; Parent-Thirion e outros, 2007; Eurofound,
2012).

3. Precariedade e sinistralidade laboral: evidências e relações
A problemática da sinistralidade laboral, considerada desde sempre como um problema
colocado pelo trabalho e pela modernidade, que assenta no pressuposto de que “onde há
trabalho, há risco” (Lima, 2004: 3) ou que o trabalho é uma espécie de “antecâmara para a
ocorrência de acidentes de doenças” (Areosa, 2009), tem sido alvo de algumas
resignificações teóricas e analíticas.
A relação entre precariedade e sinistralidade, apesar de demonstrada em alguns
contextos e análises, continua ainda a ser uma área por explorar. Os acidentes de trabalho,
realidade sociológica complexa, indissociável das sociedades modernas, são
percecionados como resultado da degradação das condições de trabalho, da intensificação
dos ritmos de trabalho, do aumento da exposição a riscos profissionais e da diminuição do
investimento em políticas de prevenção (Franco e outros,1994) e uma manifestação de
violência e vulnerabilidade social a que o trabalho expõe os trabalhadores, deixando a nu
uma dimensão de sofrimento imposto pelo trabalho.
Os acidentes de trabalho considerados, por definição, como eventos raros, ainda que
dramáticos nas suas consequências, passaram a ser entendidos como um acontecimento
determinando e previsível, uma vez que é possível identificar as suas causas, podendo
estas ser eliminadas ou, pelo menos, minimizadas (Areosa e Dwyer, 2010). Este
entendimento veio reforçar a aposta em termos dos investimentos políticos e técnicos na
prevenção dos riscos profissionais. Contudo, se as medidas preventivas conduziram a uma
redução ou pelo menos eliminação de alguns riscos tradicionais, os designados velhos
riscos, os novos paradigmas de trabalho e a introdução de novas tecnologias trouxeram
consigo novos riscos, dando origem a uma transformação na tipologia dos acidentes de
trabalho (Dwyer, 2000).
Em termos estatísticos, e ainda que os dados oficiais padeçam de algumas limitações,
verifica-se que o número de acidentes parece não ter abrandado. Anualmente, estima-se
que ocorram mais de 4,5 milhões de acidentes com incapacidade para o trabalho superior
a 3 dias, morrendo por ano mais de 5000 trabalhadores (Paoli e Damien, 2001). Dados
mais recentes mostram que anualmente o número total de acidentes profissionais, fatais e
não fatais, ronda os 270 milhões (Hämäläinen, Takala e Saarela, 2006). No contexto
europeu, os acidentes de trabalho atingem mais de 6 milhões de trabalhadores por ano.
Cada acidente causa, em média, uma perda de 20 dias de trabalho. Cerca de 5% das
vítimas de acidentes ficam impossibilitadas de retomar o tipo de trabalho que
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desempenhavam, 1,8% vêem-se forçadas a reduzir o seu horário de trabalho e 0,2%
deixam de ter expetativas de voltar a trabalhar. Em termos de mortes, segundo a
Organização Internacional do Trabalho (ILO, 2009), por ano morrem cerca de dois
milhões de trabalhadores vítimas de acidentes de trabalho, número que representa mais
mortes do que as ocasionadas pelo uso de drogas e álcool juntos. Somados a esses
números são registados, por ano, uma média de 270 milhões de acidentes não fatais e 160
milhões de novos casos de doenças no ambiente de trabalho.
No âmbito das novas abordagens sobre os acidentes de trabalho, a intensificação dos
ritmos de trabalho, as pressões para o cumprimento dos prazos e a flexibilização do tempo
de trabalho têm sido apresentadas como elementos passíveis de aumentar o risco de
acidente de trabalho (Silva, 2008; Baptista, 2008). Outros estudos dão conta que uma
parte importante dos acidentes ocorre com trabalhadores recém-admitidos e no seio de
relações salariais de curto-prazo (Lourenço, 1991), reforçando a relação entre os vínculos
precários de trabalho e o risco de acidente de trabalho. Esta associação entre o tipo de
contrato e a incidência de acidentes de trabalho foi igualmente demonstrada por Probst e
Brubaker (2001) e Guadalupe (2003). Estes autores concluíram que são os trabalhadores
temporários que têm maiores probabilidades de sofrer um acidente de trabalho. Ainda que
específicas da realidade espanhola e italiana, as análises desenvolvidas por AmuedoDorantes (2002), Hernanz e Toharia (2006) e Garcia-Serrano e outros, (2010) vêm
reforçar esta associação ao concluíram que no caso dos trabalhadores temporários as
elevadas taxas de incidência de acidentes de trabalho, quando comparados com
trabalhadores com contratos sem termo, se ficam a dever a inferiores condições de
trabalho.
Estas análises, apesar de escassas, mostram que a realidade dos acidentes de trabalho
se constitui como um dos aspetos mais visíveis da precarização das condições de trabalho
e que, perante um trabalho cada vez mais desgastante, o trabalhador deixa de vender
apenas a sua força de trabalho e passa a vender também a sua saúde e uma parcela da sua
vida.
3.1. A realidade dos acidentes de trabalho em Portugal
“Quem se debruça sobre as estatísticas respeitantes aos acidentes de trabalho e doenças no
trabalho ficará dolorosamente impressionado” (Pereira, 1963: 286). Passadas mais de
cinco décadas, esta afirmação continua bastante atual, com a sinistralidade laboral a
apresentar números alarmantes. Não obstante as reflexões sobre esta temática serem
escassas (Gomes, 2013), particularmente no caso de Portugal, importa olhar atentamente
para a evolução da informação estatística.
De facto, no contexto português, a realidade da sinistralidade laboral revela-se
inquietante, com o número de acidentes de trabalho a prevalecer elevado. As fontes
estatísticas oficiais disponíveis que permitem caracterizar a sinistralidade laboral são: a
Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT); o Gabinete de Estratégia e
Planeamento (GEP3) e o Gabinete de Estratégia e Estudos4 (GEE)5. Apesar das
3

O GEP tem por missão, no âmbito das atribuições prosseguidas pelo MSESS, garantir o apoio técnico à
formulação de políticas e ao planeamento estratégico e operacional, em articulação com a programação
financeira, assegurar, diretamente ou sob sua coordenação, as relações internacionais e a cooperação com os
países de língua oficial portuguesa e acompanhar e avaliar a execução de políticas, dos instrumentos de
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discrepâncias estatísticas encontradas nas fontes estatísticas oficiais, com a ACT a
publicar anualmente os dados sobre a sinistralidade laboral mortal ocorrida em Portugal
continental e o GEP/GEE os dados sobre a sinistralidade mortal e não mortal verificada
anualmente em todo o território português, é possível apresentar um retrato da evolução
do número de acidentes de trabalho em Portugal, para tal optou-se pelo recurso aos dados
do GEP/GEE.
Observando os dados respeitantes ao número total de acidentes de trabalho registados
durante o período 2000-2012 (Gráfico 3), identifica-se uma diminuição, apesar dos
ligeiros aumentos verificados entre 2000 e 2002 e, mais recentemente, entre 2006 e 2008.
Este cenário apresenta-se aparentemente como contraditório. Se, por um lado, se regista
um decréscimo generalizado no número de acidentes de trabalho, por outro, continuam a
registar-se cifras bastante elevadas de sinistralidade. Atente-se que em 2012 o número de
acidentes de trabalho registados foi de 193.611.

Fonte: GEP/GEE

Gráfico 3. Total de acidentes de trabalho em Portugal, 2000-2012

Os dados referentes aos acidentes de trabalho mortais (Gráfico 4), seguindo a
tendência dos acidentes totais, apontam para um efetivo decréscimo, em particular, a
partir de 2008. Esta diminuição poderá estar relacionada com o investimento em medidas
planeamento e os resultados dos sistemas de organização e gestão, em articulação com os demais serviços do
MSESS. Para mais informação: http://www.gep.msess.gov.pt/.
4
O GEE tem por missão prestar apoio técnico aos responsáveis pelo Ministério da Economia (ME) na definição
da política económica e no planeamento estratégico, bem como apoiar os diferentes organismos do ME, através
do desenvolvimento de estudos e da recolha e tratamento de informação. Para mais informações consultar:
http://www.gee.min-economia.pt/.
5
O GEP, incorporado no atual Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social (MSESS), foi
responsável pela análise e publicação dos dados da sinistralidade laboral até 2010. Após este ano, devido a
reformulações ministeriais, o GEE, dependência do atual Ministério da Economia (ME), assumiu as
responsabilidades do GEP relativas à recolha, tratamento e publicação da informação estatística relativa aos
acidentes de trabalho.
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de prevenção e fiscalização ou constituir-se como um reflexo da crise económica que
contribuiu para a quebra da atividade económica e, por conseguinte, da força de trabalho.
A este propósito importa referir que, por exemplo, de acordo com os dados recolhidos
pelo Inquérito ao Emprego 6 do Instituto Nacional de Estatística (INE), em 2008 a força de
trabalho era composta por 5.534,6 mil pessoas, tendo diminuído para 5.225,6 mil em
2012. Todavia, e não se ignorando a diminuição do número de vítimas mortais, verificouse no ano de 2012, uma média de 12 trabalhadores mortos por mês devido a um acidente
de trabalho.

Fonte: GEP/GEE

Gráfico 4. Acidentes de trabalho mortais em Portugal, 2000-2012

Em termos comparativos e se atendermos às taxas de incidência dos acidentes de
trabalho (número de acidentes de trabalho/número de pessoas expostas ao risco - número
de pessoas empregadas * 100.000), constatamos que apesar da diminuição do número dos
acidentes de trabalho, Portugal continua a apresentar valores de exposição aos riscos
bastante elevados, em comparação com os valores médios da União Europeia (Gráfico 5),
situação que ilustra uma maior severidade dos riscos e das condições de trabalho.

6

O Inquérito ao Emprego é um inquérito trimestral por amostragem conduzido pelo INE que fornece resultados
trimestrais e anuais e que cobre todo o território nacional. Tem como objetivo permitir caracterizar o mercado de
trabalho em Portugal, nomeadamente o comportamento do emprego e do desemprego. É a partir do Inquérito ao
Emprego que se produzem as estatísticas oficiais da condição perante o trabalho e demais características da
população portuguesa relacionadas com o mercado de trabalho, tais como o sector de atividade económica e a
profissão, a escolaridade e a formação profissional, a procura de emprego e o percurso profissional, entre outros.
As estimativas obtidas através do Inquérito ao Emprego são comparáveis internacionalmente, uma vez que o
inquérito segue as regras e as orientações dos regulamentos comunitários e dos conceitos da OIT. Para mais
informações: https://www.ine.pt/.
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Fonte: EUROSTAT

Gráfico 5. Taxa de incidência de acidentes de trabalho, 2000-2012

Este indicador, considerado mais preciso do que o número de ocorrência de sinistros,
ilustra a realidade das condições de trabalho, na medida em que tem em consideração a
exposição aos riscos e a probabilidade de ocorrência de um acidente de trabalho.
Se considerarmos as taxas de incidência de acidentes de trabalho mortais, ou seja, a
exposição a riscos mais graves, notamos que existe uma maior discrepância entre os
valores médios europeus e os verificados em Portugal (Gráfico 6). Este facto permite
concluir que os trabalhadores portugueses experienciam piores condições de trabalho e
maiores probabilidades de virem a sofrer um acidente. Como apontado por Dias e outros,
(2007: 118), em Portugal e “no caso dos acidentes de trabalho fatais, a taxa de incidência
é ainda cerca de três vezes a registada no conjunto da UE15”.
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Fonte: EUROSTAT

Gráfico 6. Taxa de incidência de acidentes de trabalho mortais

A análise macro destes indicadores estatísticos não permite, contudo, estabelecer uma
correlação entre sinistralidade e relação contratual, na medida em que não se encontra
disponível informação desagregada relativa ao tipo de contrato, tempo de trabalho e
horário de trabalho dos trabalhadores sinistrados. Todavia, através da análise dos
indicadores referentes às características individuais dos sinistrados; à tipologia da empresa
e setor de atividade e à distribuição geográfica é possível construir o perfil tipo do
trabalhador sinistrado português.
3.2. O perfil tipo do sinistrado em Portugal
Tendo como referência estudos que sugerem a existência de diversas variações nas taxas
de sinistralidade de acordo com as características dos trabalhadores e dos setores de
atividade, onde os homens apresentam probabilidades mais elevadas de sofrerem um
acidente (Krause e outros, 2001; Askezany, 2006), e as abordagens que demonstram que
os setores da indústria, construção e agricultura detêm taxas mais elevadas de
sinistralidade quando comparados com outros setores de atividade, procurou-se traçar o
perfil tipo do sinistrado em Portugal.
Da análise dos dados disponíveis para o ano de 2012 (GEE, 2014) constatou-se que
são os trabalhadores homens, com idades entre os 25 e 44 anos, trabalhadores por conta de
outrem; operários, artífices e trabalhadores similares ou trabalhadores não qualificados, os
que mais acidentes de trabalho sofrem. Relativamente aos setores de atividade, nota-se
uma predominância de acidentes na indústria transformadora, na construção civil. Estas
evidências vão ao encontro dos argumentos apresentados pela Comissão Europeia que
apontam no sentido dos acidentes de trabalho estarem relacionados com as características
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socioeconómicas dos trabalhadores, nomeadamente a idade, nível de escolaridade e
formação e a experiência (European Commission, 2009).
Se considerarmos os indicadores relativos à dimensão da empresa e distribuição
geográfica, notamos que são as pequenas empresas (até 49 trabalhadores) as que
apresentam maiores riscos para os trabalhadores, representando em 2012 cerca de 30% do
total de acidentes registados e 40% das mortes (GEE, 2014). Relativamente à distribuição
geográfica verifica-se que as regiões do Norte e Centro, com os distritos do Porto, Lisboa,
Aveiro e Braga, a concentram o maior número de acidentes, totais e mortais. Apesar de
este facto estar fortemente relacionado com a concentração industrial nestas regiões, não
poderemos ignorar que ilustra a desigual distribuição dos riscos em termos do território
nacional.
Em termos gerais, os dados sobre a realidade portuguesa mostram a existência de uma
setorização do risco, que tende a confinar a sua incidência em grupos sociais com baixa
capacidade de reivindicação e por si só já vulneráveis – salários mais baixos, setores de
atividade intensos em mão de obra, fracas possibilidades de mobilidade social, etc. Do
mesmo modo, sustentam os argumentos apresentados por Fenn e Ashby (2004) e Dembe e
outros, (2004), ao expressarem evidências claras entre uma situação de vulnerabilidade
social e a incidência de taxas de sinistralidade mais elevadas.
Não sendo possível, através da análise das estatísticas oficiais, estabelecer uma
relação clara entre precariedade laboral e sinistralidade, os dados apresentados,
nomeadamente do perfil tipo do sinistrado, dão conta que os trabalhadores que
apresentam características socioeconómicas mais frágeis são os que mais acidentes de
trabalho sofrem. Deste modo, concluiu-se que uma situação mais frágil dentro do mercado
de trabalho e na relação laboral é per si um fator de risco.

Conclusão
Considerando as limitações apresentadas nesta reflexão e tendo presente que se trata de
uma investigação ainda em curso, concluiu-se que tanto no contexto europeu, como no
contexto português, as mudanças no mundo do trabalho não contribuíram para a
eliminação dos riscos profissionais, muito pelo contrário. Corroborando as diversas
análises sobre precariedade, condições de trabalho e aumento dos riscos profissionais, a
análise das estatísticas oficiais mostrou que atualmente se denota uma intensificação da
perigosidade laboral, nomeadamente em algumas atividades e setores.
Apresentadas como tendo repercussões na saúde dos trabalhadores, as novas
modalidades de organização do trabalho, caracterizadas por uma crescente flexibilidade e
precarização, parecem contribuir, igualmente, para o agravar de situações de
vulnerabilidade, cujo acidente de trabalho constitui o expoente máximo. Apesar de alguns
estudos darem conta de uma relação clara entre precariedade e sinistralidade, no contexto
português não foi possível estabelecer de forma categórica tal relação. Não só, porque as
estatísticas oficiais não se apresentam desagregadas, como também se denota que existem
outros indicadores que pesam para uma maior exposição aos riscos profissionais. Todavia,
não se pode ignorar que trabalhadores com características individuais mais frágeis no
mercado de trabalho têm maiores probabilidades de sofrerem um acidente de trabalho.
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Atentando ao facto que ser ou tornar-se um trabalhador vulnerável não se prende
exclusivamente com características individuais, na medida em que não é algo que está
apenas relacionado com as mudanças económicas, não se pode desconsiderar que perante
condições de trabalho e emprego precárias os trabalhadores tendem a apresentar
indicadores de saúde e segurança mais débeis. Do mesmo modo, parece que a
naturalização da precariedade como nova forma de trabalho pode conduzir a uma
invisibilidade social dos acidentes de trabalho, assim como dos sinistrados. Esta
invisibilidade encontra-se, desde logo, espelhada na ausência de informação estatística
sobre a caracterização os acidentes por tipo de contrato, tempo de trabalho e horário de
trabalho.
Não tendo ficado demonstrado que, no caso português, os acidentes de trabalho estão
expressamente relacionados com a precaridade, conclui-se que esta pode contribuir para
uma degradação das condições de trabalho, com implicações sérias na saúde dos
trabalhadores, conduzindo a uma crescente vulnerabilidade de um conjunto de
trabalhadores, que per si se encontram numa posição social e laboral mais frágil e com
baixa capacidade de reivindicação. A incidência dos acidentes de trabalho em setores e
atividades intensivos em mão de obra, com baixas qualificações e, por conseguinte, com
fracas possibilidades de mobilidade social denota uma possível associação entre situações
de inserção social pelo trabalho mais frágeis e vulneráveis e a sinistralidade laboral.
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TRABAJO PRECARIO CON TRABAJO DE CUIDADOS. LA DESIGUALDAD
LABORAL DE LAS MUJERES EN ESPAÑA1.

Mercedes Alcañiz.

Resumen La crisis económica junto con la implementación de medidas desreguladoras en el
mercado laboral ha conducido a situaciones de precariedad que se agudizan en el caso de las
mujeres. En España, a pesar del incremento de la población activa femenina y el progresivo
acercamiento a la tasa de actividad masculina, un análisis más detallado revela que las
características de las mujeres en el mercado laboral son más precarias debido a que ocupan más
puestos de trabajo temporales, a tiempo parcial, en jornadas atípicas o con un menor sueldo.
Junto a estas características señaladas por Guy Standing para definir la precariedad actual, se
sitúa la diferente dedicación a los trabajos reproductivos o de cuidado en los hogares que
contribuye a que la desigualdad entre mujeres y hombres se agudice. La presente comunicación
tiene por objetivo exponer la situación de precariedad de la población laboral femenina en el
contexto actual de crisis económica mediante la utilización de indicadores sociales que
muestren cómo, a pesar de una mayor participación laboral, la situación de desigualdad y
precariedad persiste debido a la persistencia de estereotipos de género relacionados con la
consideración del varón como principal sustentador de la familia y a la mujer como
sustentadora secundaria y principal cuidadora y encargada de las tareas familiares.
Palabras-clave Desigualdad, precariedad, crisis, población empleada femenina

Introducción
El proceso de industrialización expandido por Europa en el siglo XIX cimentó el
desempeño de roles en función del sexo: el rol masculino se encargaba de las tareas en el
ámbito público mientras que a las mujeres se les encomendaba el ámbito doméstico y de
cuidado (Borderías, Carrasco y Alemany, 1994; Fraisse y Perrot, 1995; Bock, 2001). La
sociedad de la época estableció mecanismos legislativos y culturales 2 para que cada
género permaneciera en su ámbito, instaurando criterios de separación rígidos los cuales
estigmatizaban a aquellos o aquellas que los traspasaran (Scanlon, 1976; Morant, 2006).
La sociedad patriarcal asentada sobre la separación entre los géneros comenzó a
alterarse con dos acontecimientos trascendentales: la proclamación del principio de
igualdad en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 3 y la incorporación
de las mujeres al mercado laboral motivada por el desarrollo en la producción y el
Los resultados incluidos en este artículo forman parte de la investigación “Ciclo económico, desigualdad y
polarización social: tendencias del empleo femenino en el inicio del siglo XXI (20122014)” subvencionada por
el MICINN, referencia CSO2011-30179-C02-01.
2
La división del trabajo entre los géneros necesitaba también la construcción de un “discurso de la
domesticidad” para apoyar ideológicamente esta nueva práctica social (Ballarin, 1995; Nash, 1995).
3
El interés de las Naciones Unidas por la igualdad entre mujeres y hombres se materializó con la creación de la
Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de las Mujeres (1946), la organización de la I Conferencia
Mundial de las Mujeres (México, 1975) y la aprobación de la Convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra las mujeres (CEDAW, 1979). Para más información, consultar Hernández y
Rodríguez (1996).
1
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consumo acaecido a partir de la Segunda Guerra Mundial. Tanto el objetivo de la igualdad
como la incorporación de las mujeres al mercado laboral fueron objetivos de la Unión
Europea4 desde su creación, constando explícitamente en las diversas Cumbres, Tratados
y Políticas Públicas de Igualdad entre los géneros5.
En España, la incorporación laboral femenina se produjo en la década de los 60 del
pasado siglo (Durán, 1972; Capel, 1999) al concluir el período de la autarquía económica
franquista iniciado con motivo de la firma del Tratado con los Estados Unidos dando
lugar a la apertura del país al exterior y a la industrialización (Powell, 2011). La
transformación económica del país no fue acompañada de cambios políticos en lo que
respecta a la situación de las mujeres en el estado patriarcal franquista 6. La igualdad entre
los géneros en España no se alcanzó hasta la aprobación de la Constitución Española de
19787, siendo la incorporación laboral femenina constante y acercándose progresivamente
a la tasa de empleo en el resto de países de la Unión Europea 8.
En los años 2007-2008 se originó en los Estados Unidos, la denominada gran
recesión o crisis financiera (Gil Calvo, 2009; Estefanía, 2011; Stiglitz, 2010 y 2012;
Robinson, 2014; Navarro, 2015)9 extendida posteriormente a los países europeos, y cuya
manifestación en el mercado de trabajo ha sido la aprobación de diversas normativas cuyo
objetivo era la población laboral y, en concreto, la extensión de una mayor flexibilidad y
desregulación; acontecimiento vaticinado con anterioridad por Castel (1999) como “el
cuestionamiento de la estabilidad vinculada a la condición laboral”. Este proceso de crisis
económica se vio acompañado por un descenso en las prestaciones sociales como
consecuencia del menor peso del Estado de bienestar.
En el caso español, la última reforma laboral aprobada ha sido el Real Decreto-Ley
3/2012 de 10 de febrero de Medidas urgentes para la reforma del mercado laboral 10 ;
normativa que refleja el actual proceso de flexibilización apoyado por el estado
(Kalleberg, 2000; Sennett, 2001; Kovacs, 2005; Casaca, 2012) y que permite la
realización de nuevas jornadas y horarios adecuados a las exigencias productivas
actuales11 relacionadas con la competitividad en la economía global.
En este contexto de mudanzas laborales, Guy Standing (2013) acuñó el término
“precariado” en alusión a los empleos temporales, a los empleos con jornada a tiempo
parcial, a los trabajadores y trabajadoras de los call center, a los y las becarias, a los
4

El art 119 Tratado de Roma aludía a la igualdad de salarios entre mujeres y hombres.
En el Tratado de Amsterdam (1997) se introduce el carácter transversal del principio de igualdad (Arts 2 y
3.2ª) y en, respecto a la igualdad laboral (Art 4). Asimismo, se elaboran Programas de Acción sobre Igualdad de
Oportunidades para las Mujeres. Actualmente está en vigor la Estrategia para la Igualdad entre Hombres y
Mujeres (2011-2015)
6
La incorporación de las mujeres se produjo fundamentalmente en el sector servicios.
7
Artículos 9 y 14 de la CE de 1978
8
Actualmente la tasa de empleo femenina en la Unión Europea (28) es de 63,5% (Eurostat, 2015).
9
Se obvia la referencia a la crisis acaecida a finales de los 70/principios de los 80 del pasado siglo por cuestiones
de espacio. Castel, 1997; Alonso, 2000; Miguélez, 2004; Todaro y Yáñez, 2004, señalan a esta crisis como el
antecedente de la crisis de 2007/8.
10
En relación con el contenido de este texto, véase el Art 41 “Modificaciones sustanciales de las condiciones de
trabajo” y la Disposición final Primera sobre “Modificaciones en materia de conciliación de la vida laboral y
familiar”.
11
Como asimismo ocurrió con la generalización de la revolución industrial y la enorme transformación social
que supuso la asunción de dicha disciplina laboral impuesta por el capitalismo industrial en el siglo XIX (Torns,
2011).
5
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contratistas dependientes o independientes, al auto-empleo y al reemplazo de contratos de
trabajo por contratos civiles o comerciales que caracterizan actualmente a la
externalización y sub-contratación de actividades.
La precariedad laboral se agrava en el caso de las mujeres por el desempeño de su
“otro rol”, el de cuidado y doméstico. Marcela Lagarde (1997) considera que las mujeres
se incorporan al mercado laboral pero lo hacen con su “carga de género” y debido a ello,
su posición en el mercado laboral es, de entrada, más débil y desigual. La precariedad en
el actual momento de recesión y austeridad afecta a las mujeres en dos aspectos
fundamentales (Gálvez y Rodriguez, 2013; Castaño, 2015): en primer lugar, el grado de
segmentación y segregación de la estructura laboral y en segundo lugar, la mayor o menor
persistencia de los roles tradicionales de género que abocan a las mujeres a elegir puestos
de trabajo en función de la posibilidad de conciliar con su otro rol. A estos dos aspectos se
añade un tercero que alude a que las políticas generalizadas de austeridad han reducido el
estado de bienestar en lo que atañe a servicios prestados a las familias, teniendo que ser,
de nuevo, las mujeres las encargadas de solucionar los problemas de cuidado en las
familias (Salido y Moreno, 2007; Moreno Mínguez, 2007; Rodríguez Cabrero, 2010;
Ferreira y Monteiro, 2015).
El debate sobre el trabajo de cuidado se inició en las Ciencias Sociales en la década
de los 70/80 del siglo pasado (Carrasco, Borderías y Torns, 2011). Desde la teoría
feminista se reclamaba la consideración del trabajo de cuidados como “trabajo”
proponiendo evitar la confusión entre los términos “trabajo” y empleo” (Durán, 2012) ya
que consideraban que tanto el trabajo de producción (empleo) como el de reproducción
(cuidados 12 ) eran necesarios para la supervivencia y el bienestar de la población
(Carrasco, Borderías y Torns, 2011; Pérez Orozco, 2014). Asimismo, se reivindicó la
visibilidad social y económica del trabajo de cuidados demandando que se contabilizara
en el PIB de los estados.
La consideración del trabajo de cuidados en el ámbito académico como “trabajo” y
como generador de desigualdades entre los géneros se recogió en el ámbito político con
demandas de políticas de conciliación y de corresponsabilidad así como en el ámbito de
las organizaciones internacionales. La OECD Development Center (2014) presentó el
“Informe Trabajo de cuidado no pagado: el eslabón perdido en el análisis de los gaps de
género laborales”. El texto alude a que la desigual distribución del trabajo de cuidado no
pagado entre mujeres y hombres representa una violación de los derechos humanos así
como un freno a su empoderamiento económico.

Hipótesis, objetivos y metodología
El objeto de estudio del presente artículo se centra en analizar si las consecuencias de la
reciente crisis económica han sido similares para las mujeres y para los hombres en el
ámbito laboral español.
La hipótesis plantea que la crisis afecta más a las mujeres pese a la progresiva
incorporación de las mujeres españolas al mercado laboral remunerado. La causa está en
12

Por trabajo de cuidados se entiende las actividades domésticas realizadas para la supervivencia cotidiana
(limpieza, alimentación, vestido etc) así como el cuidado a miembros dependientes de la familia, como criaturas,
enfermos/as y personas mayores.
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que las mujeres continúan desempeñándose como principales responsables de las tareas de
cuidado y, consecuentemente, se reduce o se precariza su participación laboral.
Los objetivos tratados son los siguientes: en primer lugar exponer la situación de
precariedad de las mujeres en el mercado laboral y en segundo lugar presentar la
distribución de las tareas de cuidado entre mujeres y hombres.
La metodología utilizada ha sido cuantitativa, basada en el diseño de unos
indicadores 13 sociales que muestren, por una parte, la situación de precariedad y de
segregación de las mujeres en el mercado laboral y por otra, la mayor dedicación de las
mujeres a las tareas de cuidado y domésticas. Las fuentes estadísticas oficiales
consultadas son las siguientes: la Encuesta de Población Activa (INE); Eurostat; la
clasificación de las ocupaciones de la Clasificación Nacional de Actividades (CNA) que
sigue las indicaciones de la CIUO-08 a un dígito; las Encuestas de Uso de Tiempo del
INE; Mujeres en cifras del Instituto de la Mujer y el Módulo año 2010 de Conciliación
entre la vida laboral y la vida familiar (INE).
Los indicadores elegidos se relacionan, por una parte, con el marco teórico de la
precariedad en los términos definidos por Standing (2013) y por otra, con la desigualdad
en el desempeño del rol de cuidado, seleccionando para ello los siguientes:
1.- Indicadores de precariedad laboral:
- Actividad e inactividad de las mujeres
- La organización laboral del tiempo: jornadas y horarios
- La segregación laboral: las ocupaciones feminizadas
- La brecha salarial como manifestación de la precariedad
2.- Indicadores de desigualdad en el rol de cuidados:
- La distribución del tiempo diario como eje de desigualdad
- Excedencias por cuidado de niños/niñas y dependientes
- Abandono del empleo por motivo de cuidado
El ámbito espacial contemplado es España y el ámbito temporal se sitúa entre
principios de la década pasada y el momento actual (2000-2015). Esta decisión se debe al
objetivo de incluir datos previos a la crisis, durante la crisis y actuales con el objetivo de
constatar los cambios producidos.

1.- La precariedad laboral femenina
- Actividad e inactividad de las mujeres.
La progresiva participación de las mujeres en el mercado laboral tal se observa en la
gráfica siguiente.

Carmona (1977) define los indicadores sociales como “la medida estadística de un concepto o de una
dimensión de un concepto o de una parte de aquella, basado en un análisis teórico previo e integrado en un
sistema coherente de medidas semejantes que sirva para describir el estado de la sociedad”.
13
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Fuente: EPA, 3ª Trimestre de los años 2002, 2005, 2008, 2010 y 2015 (INE). Elaboración propia.

Gráfica 1. Tasa de actividad por sexo +16 años (%)

La diferencia entre las tasas femenina y masculina se explica mejor si desagregamos
los datos por la variable edad y por la variable estado civil. Así, la tasa de actividad por
grupos de edad para el 3ª trimestre de 2015 presenta porcentajes similares en las cohortes
que se incorporan al mercado laboral, el distanciamiento entre las tasas por sexo se
produce a partir de los 30 años debido a la maternidad: entre los 20 y los 24 años la tasa
de actividad masculina es del 61% y la femenina del 57,6%; entre los 35-39 años, la tasa
masculina es del 94,95% y la femenina del 85,58%, y entre 50 y 54 años, están activos el
89,63% de los hombres y el 72,51% de las mujeres.
El estado civil es una variable explicativa relacionada con el rol tradicional
desempeñado por las mujeres: en 2015 (3ª trimestre, EPA) la diferencia entre la tasa de
actividad de mujeres y hombres solteros era de 5 puntos porcentuales; la de los
casados/casadas de 10 puntos y la de los divorciados/divorciadas era ligeramente superior
para las mujeres (72, 63% para los hombres y 72, 72% para las mujeres). No obstante, y
tal como señala Castaño (2015), desde el inicio de la crisis son las mujeres casadas las que
más han incrementado su inclusión en el mercado laboral. Ello se explica por el
desempleo del marido o pareja y la necesidad de mantener la renta familiar.
Respecto a la población inactiva, conformada por todas las personas que no se
encuentran en el mercado laboral remunerado y que no buscan empleo, el grupo más
numeroso para las mujeres es el referido a las Labores del Hogar, es decir las mujeres
“amas de casa”, figura relacionada con el tradicional reparto de roles tal y como se
muestra en la tabla siguiente:
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Tabla 1. Población inactiva femenina dedicada a las Labores del Hogar

Tabla 1.- Población Inactiva femenina dedicada a las Labores del Hogar.
Total
Inactiva

P.

2002

2005

2010

2015

15.835,50

15.494,00

15.454,40

15.617,80

64,00%

60,60%

58,70%

45,70%

41,90%

37,37%

% Mujeres
64,70%
%
Muj
inactivas
48,90%
dedicadas a
L.H.

Fuente: Datos de la EPA, 1º trimestre. Elaboración propia.

Se constata que el porcentaje de mujeres inactivas dedicadas a sus labores desciende;
es decir que la tradicional mujer “ama de casa” va perdiendo presencia en la actual
sociedad española. Este proceso de descenso de la presencia de mujeres dedicadas a las
tareas de cuidado se ha producido en todos los grupos de edad y de forma más notoria en
los grupos jóvenes, incluso en aquellos en los que bien por maternidad o bien por la
crianza, podría haberse producido un abandono laboral masivo tal y como ocurría en
épocas anteriores (Tobío, 2005). En el Informe sobre “La situación de las mujeres en el
mercado de trabajo 2014” (Ministerio de Empleo, 2015) se alude a que el impacto de la
maternidad en el empleo femenino muestra una clara tendencia a la baja desde 2008, año
del inicio de la crisis.
- La organización del tiempo de trabajo
El incremento notorio de la participación laboral femenina, no especifica en qué
condiciones se han incorporado las mujeres ni dónde lo ha hecho. Teniendo en cuenta el
contexto actual de crisis y precariedad laboral, es importante conocer si las mujeres han
sido más afectadas por ello. Para ello, expondremos a continuación las situaciones
laborales consideradas por Standing (2013) como precarias con la finalidad de conocer si
este tipo de empleo afecta más a las mujeres que a los hombres.
El trabajo a tiempo parcial (TTP) está considerado como uno de los exponentes más
notorios de la reorganización y la flexibilización laboral iniciada en los años 80 y que en
España, la Ley 3/2012 de Medidas urgentes para la reforma del mercado laboral ha
consolidado de forma expresa. Este tipo de jornada se considera precaria debido a los
siguientes motivos: salario menor, escasa opción de promocionar y disminución de la
protección social reflejada en un menor subsidio de desempleo y una menor jubilación.
La flexibilización de las condiciones laborales ha tenido, como consecuencia, un
progresivo incremento en la proporción de personas que trabajan a tiempo parcial, es
decir, en jornadas reducidas (Ortiz, 2014). Así, en 1991, la jornada a tiempo parcial la
realizaban el 4.6% sobre el total de ocupados/as; en 2001, se incrementó hasta alcanzar el
7,97%; en 2011, era del 13,8% y en el tercer trimestre de 2014, la proporción de personas
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trabajando a tiempo parcial se ha incrementado al 15% (INE, 2015). En el presente año, la
proporción de personas que trabajan a tiempo parcial supone un 16,25% de las cuales, el
73% son mujeres y el 27% son hombres.

Fuente: EPA 1º Trimestre 2015. Elaboración propia.

Gráfica 2. Tipo de Jornada Laboral por sexo 2015

Que las mujeres realicen un mayor número de jornadas a tiempo parcial no quiere
decir que sea su voluntad, en la mayoría de los casos el motivo se debe a no encontrar un
empleo a jornada completa. Solo en un porcentaje menor de casos, el motivo aducido es el
de poder conciliar mejor la vida familiar y la laboral: un 21% de las mujeres que
manifiestan realizar este tipo de jornada así lo declaran, frente a un 66% que aducen estar
realizando este tipo de jornada por no haber encontrado un empleo con jornada completa
(Otaegui, 2014). El trabajo a tiempo parcial es una forma de sub-empleo reservada
fundamentalmente para las mujeres y que como muestran las actuales dinámicas del
mercado laboral se configura como un vector más de segregación entre los sexos
(Maruani, Rogerat y Torns, 2000; Torns y Carrasquer, 2007; Casaca, 2012) que genera
una diferenciación laboral y una reproducción del modelo tradicional asimétrico de
relaciones de género, perjudicando la consecución del objetivo de igualdad y generando
nuevas desigualdades como la menor posibilidad de autonomía -al disminuir los salariosla imposibilidad de promocionar, y por lo tanto un menor acceso a los puestos de control,
y el riesgo de caer en la precariedad en el contexto del proceso de feminización de la
pobreza. Sin olvidar el tema de las jubilaciones con menor cuantía dadas las cotizaciones
más reducidas a lo largo de su vida laboral (Scott, Crompton y Lyonette, 2010). Además,
el trabajo a tiempo parcial introduce una causalidad circular, ya que al asumir las mujeres
dicho tipo de jornada, obligada o solicitada, se produce automáticamente una reducción de
la dedicación de la pareja al trabajo de cuidados, reforzándose de esta manera la
desigualdad (Rodriguez y Peña, 2009).
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La precariedad laboral alude también a los contratos temporales, relacionados con las
exigencias de flexibilidad empresarial para contratar personal en caso de necesidad. Este
tipo de relación laboral es inseguro e inestable y, como señala Bourdieu (1999) no permite
hacer planes de futuro ni tener una seguridad vital, acarreando, así, una incertidumbre que
condiciona la existencia cotidiana.

Tabla 2. Tasa de Temporalidad (% total de empleados y empleadas)

Tabla 2.- Tasa de Temporalidad (% total de
empleados/as)
2004
2009
2013
Hombres

30,4

23,6

22,2

Mujeres

34,9

27,2

24,2

Fuente: Eurostat. Consultado el 13 de Marzo de 2015. Elaboración propia.

Si bien la tasa de temporalidad en España ha descendido en los últimos años, se sitúa
10 puntos por encima de la media de la Unión Europea lo cual manifiesta la precariedad
estructural del mercado laboral español y especialmente del femenino. En opinión de
Amaia Otaegui (2014) el descenso de la temporalidad se debe a que la crisis se ha llevado
por delante a los empleos temporales, primeros afectados por la crisis, y que con
seguridad, los y las anteriores trabajadoras temporales habrán ido a engrosar las listas del
desempleo, máxima expresión de la precariedad (Larrañaga, 2014).
- La segregación laboral: las ocupaciones feminizadas
El mercado laboral tiene, junto a la diferenciación por sectores, por ocupaciones y por
categorías, una segregación por sexos. La segregación es la materialización en el ámbito
laboral de los modelos sociales de la división sexual del trabajo siendo su causa doble
(Marta Ibáñez, 2008): por una parte, se situaría la explicación cultural, en concreto el
desempeño de los roles de género y por otra parte, la estructura del mercado laboral en sí,
el cual se constituyó en el siglo XIX mediante el establecimiento consensuado de patronal
y sindicatos para establecer puestos de trabajo y sectores masculinizados y feminizados
(Scott, 1995). La clasificación se realiza según el porcentaje de participación masculina o
femenina estableciendo una ocupación como masculina o femenina cuando el índice de
presencia de uno u otro sexo supera el 70% en dicha actividad. La conclusión es que las
ocupaciones masculinas están más segregadas que las femeninas.
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Tabla 3. Ocupaciones por sexo y rama de actividad (%) (2012)

Tabla 3.- Ocupaciones por sexo y rama de actividad (%) (2012).

Masculinizadas (+ 70%)

Feminizadas (+70%)

Mixtas

-

Agricultura

-

-

-

Industria extractivas

Actividades sanitarias y
servicios sociales

-

Industrias manufactureras

-

Educación

Otros servicios

Comercio

Hostelería

Información
comunicación

y

Actividades hogar como
empleadores de productos
Suministro energía, gas,
Actividades financieras y
domésticos
y
como
vapor y aire acondicionado.
de seguros
productores de bienes y
servicios para uso propio.

Suministro
agua,
saneamiento, gestión residuos

-

-

Profesiones científicas y
técnicas

Construcción

Transporte
almacenamiento

-

y

Defensa

Fuente: Elaboración propia basada en datos de la CNA. EPA (INE)

Actividades inmobiliarias

administrativas
auxiliares

Actividades
y servicios

Actividades artísticas,
recreativas
y
de
entretenimiento.
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La incorporación de las mujeres al mercado laboral no ha eliminado la segregación
laboral ya que siguen existiendo ocupaciones masculinas y femeninas por lo que la
división sexual del trabajo se mantiene, reflejando la desigualdad existente ya que, en
términos generales, las mujeres ocupan los sectores o actividades menos valorados, más
relacionadas con su estereotipo tradicional, menos retribuidas y que permitan la
compatibilización con las tareas domésticas y de cuidado (Ibáñez, 2008).
La segregación genera desigualdad en los siguientes aspectos (Burchell, 2014): a),
reduce las elecciones de empleo y refuerza los estereotipos de género; b), se produce una
segregación vertical (tendencia de los hombres a coger trabajos mejores) y una horizontal
(mujeres y hombres escogen diferentes tipos de trabajo); c), puede ser el resultado de la
elección de empleos que permitan conciliar la vida laboral y la familiar d), facilita la
subvaloración de los empleos ocupados mayoritariamente por mujeres. Finalmente, la
segregación laboral restringe, además, las oportunidades de las mujeres a cambiar la
división sexual del trabajo en el hogar debido al menor acceso a los trabajos mejor
pagados y cualificados, los cuales son mayoritariamente masculinos.
- La brecha salarial como manifestación de la desigualdad
Consecuencia de la precarización y de la segregación laboral, se produce además una
desigualdad entre mujeres y hombres en lo relacionado a los salarios 14. La denominada
“brecha salarial” sigue siendo una de las reivindicaciones más acuciantes en la sociedad
actual, si bien todavía sin resultados visibles. En 2013, último dato proporcionado por
Eurostat (2015), la brecha salarial en España es del 19,3%. Esta manifiesta desigualdad
refleja, a su vez, el mayor grado de precariedad de la población laboral femenina en
España.
El Informe de la Comisión Europea (2014) concluye que la brecha salarial se debe a
la diferente ocupación de mujeres y hombres siendo las ocupaciones y sectores
desempeñados por mujeres peor pagados bien por la segregación horizontal aludida con
anterioridad, bien porque ocupan puestos de trabajo a tiempo parcial o temporales
(Castaño, 2015) sin olvidar la segregación vertical que se manifiesta en el menor número
de mujeres en puestos directivos. A ello se junta la permanencia, todavía, del “doble
trabajo” o “doble presencia” (Balbo, 2014) de las mujeres por su desempeño de las tareas
de cuidado, así como del estereotipo de que el sueldo de la mujer es un segundo sueldo y
de que el principal es el del marido o pareja masculina y que refleja que en el imaginario
colectivo sigue persistiendo la distribución de roles que asigna al hombre las tareas de
proveedor y a la mujer las de cuidadora.

14

El descenso de las rentas del trabajo como consecuencia de la crisis ha afectado a mujeres y hombres de una
gran mayoría de países dando lugar a un crecimiento de la deuda privada y a un incremento de las desigualdades
(Navarro, 2015).
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2.- Desigualdad en el rol de cuidados
- Usos del tiempo
Las encuestas sobre usos de tiempo manifiestan la estructura sexuada del tiempo así como
la generación de desigualdades en relación con este uso. El tiempo se considera “social”
(Durán, 2006) y su utilización refleja las prácticas sociales de mujeres y hombres.
La tabla siguiente incluye los resultados de las dos encuestas sobre usos del tiempo
realizadas por el INE.

Tabla 4. Usos del tiempo según el sexo (1)

Tabla 4.- Usos del tiempo según sexo[1]
2002-2003
Mujeres

2009-2010
Hombres

Mujeres

Hombres

Cuidados
11 h21’
personales

11h 24’

11h 26’

11 h 33’

Hogar
familia

4 h24’

1 h 30’

4 h 7’

1 h54’

0h 43’

0h 42’

0 h 39’

0 h 39’

1h 57’

4 h 4’

2 h 9’

3 h 25’

4h 26’

5 h 20’

4 h 32’

5 h 23’

y

Estudios
Trabajo
Remunera
do
Tiempo
Libre

Fuente: Elaboración propia basada en Encuestas de Tiempo del INE (2002-2009). [1] El uso del tiempo está
referido a un día. El dato es una media de las respuestas obtenidas en la encuesta.

Los datos muestran diferencias entre mujeres y hombres: mientras las primeras
dedican menos tiempo a la esfera productiva y más a la esfera doméstica y de cuidado, los
segundos tienen un uso del tiempo opuesto. Los roles siguen diferenciados a pesar de la
incorporación laboral femenina, reflejo de la realización de una “doble jornada” (Balbo,
1994) o de una jornada interminable (Durán, 1986). Dicha incorporación se manifiesta en
el menor tiempo dedicado por las mujeres al trabajo de cuidados, no viéndose el
incremento por parte de los hombres en dicho desempeño.
Comparando ambas encuestas se observan unos ligeros cambios en la distribución del
tiempo diario. No obstante, la asimétrica dedicación de mujeres y hombres a las tareas de
cuidado conduce a la denominada “brecha de cuidado” y manifiesta la continuidad en el
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desempeño de las tareas domésticas y de cuidado por parte de las mujeres. Man Yee Kan
y Jonathan Gershuny (2010) aluden a que también existe segregación por género en las
tareas domésticas. Las mujeres realizan más las tareas rutinarias que son las más rígidas y
los hombres, realizan aquellas menos rutinarias.
- Excedencias por cuidado
La aprobación de la Ley 39/1999 para promover la conciliación de la vida familiar y
laboral de las personas trabajadoras15, pese a haber sido criticada (Ballester, 2000), lo
cierto es que fue la primera vez que una normativa española reconoce la posibilidad de
cuidar por parte de los hombres, facilitándoles para ello los permisos y excedencias de
igual manera que a las mujeres16. Posteriormente se aprobó la Ley 3/2007 de Igualdad
efectiva entre mujeres y hombres; tal y como se indica en el Preámbulo de esta Ley, la
mayor novedad reside en la prevención de esas conductas discriminatorias y en la
provisión de políticas activas para hacer efectivo el principio de igualdad. podemos obviar
la información sobre quien solicita alejarse del empleo de forma temporal para cuidar de
otros u otras. La asimetría entre mujeres y hombres en la demanda de excedencias es
evidente e indicativa de que las tareas de cuidado continúan siendo mayoritariamente
femeninas, siguiendo la tradicional división sexual del trabajo, por lo que, de momento, la
igualdad entre mujeres y hombres en el mercado laboral sigue encontrando barreras
basadas en el tradicional reparto de los roles de género.

Tabla 5. Mujeres que han solicitado excedencia (%)

Tabla 5. % Mujeres que
solicitado excedencia.

han

Por
Por
cuidado de cuidado de
hijos/as
familiares
2005

96,67

84,42

2008

96,11

84,46

2010

95,48

84,89

2013

94,5

85,22

Fuente: Mujeres en cifras. Instituto de la Mujer. MSSSI. Consultado el 6 de junio de 2015.

15

Esta ley completa la transposición a la legislación española de las directrices marcadas por la normativa
internacional y comunitaria. No obstante su denominación, esta ley se limita a modificar aquellos artículos del
Estatuto de los Trabajadores que incumplían dichas directrices y a aplicar las europeas.
16
Otra cosa es el uso que se haya dado a esta posibilidad. Dato que proporcionamos a continuación.
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El trabajo de cuidados refuerza la división sexual del trabajo que pervive de manera
glacial en la sociedad europea (Crompton,1999) y que se agudiza en los países familistas
del sur de Europa entre los que se encuentra España (Moreno Mínguez, 2007). Los
hombres reclaman menos las excedencias en relación a que para ellos el tiempo de
dedicación al cuidado de criaturas no les resulta suficientemente significativo como
consecuencia de su socialización de género, considerándolo, en muchos casos, como un
tiempo vacío o un período vacacional (Carrasco, Borderías y Torns, 2011).
-

Abandono del empleo por motivos de cuidado

La legislación española actual establece la posibilidad de abandonar temporalmente el
empleo por motivos de cuidado como se ha señalado en el punto anterior. El presente
punto analiza el abandono del mercado laboral sin solicitar la excedencia. Esta actuación
se ejecuta fundamentalmente por las mujeres, en clara relación con el desempeño del rol
de cuidados. La gráfica siguiente visibiliza cómo el abandono por cuidado de los hombres
es menor que el de las mujeres así como que el tiempo de ausencia se dilata más en el
caso de las mujeres.

Fuente: Módulo año 2010. Conciliación entre la vida laboral y la familiar. EPA 2010. INE. Elaboración propia 17.

Gráfica 3. Abandono del empleo por cuidados

17

Personas entre 16 y 64 años que hayan dejado el trabajo después del nacimiento del hijo para prestarle
cuidados, sin considerar la excedencia, según la duración de este período.
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Las mujeres que optan por abandonar el empleo para dedicarse exclusivamente al
cuidado, las clasifica Hakim (1998) como “mujeres orientadas al trabajo de cuidados”
diferenciándolas de las “mujeres adaptativas” y las mujeres “orientadas al empleo”. Ahora
bien, investigaciones realizadas indican que existe una heterogeneidad de motivos para
abandonar el empleo (Alcañiz, 2013 y 2015); si bien el motivo aludido siempre se refiere
a la posibilidad de cuidar mejor a sus hijos e hijas, el discurso de estas mujeres apuntaba a
una “provisionalidad de la situación” que duraría mientras las criaturas fuesen pequeñas.
Las razones indicadas por las mujeres son las siguientes: imposibilidad de conciliar la
vida laboral y el cuidado debido a la jornada partida18 que realizan; cierre de la empresa o
despido de la trabajadora por motivos de la crisis económica. La trabajadora decide
aprovechar el desempleo para cuidar a sus hijos/as pero cuando pasan los años y decide
regresar se enfrenta con la realidad de las dificultades para encontrar un empleo en las
mismas condiciones que lo tenía antes; elección voluntaria, incluso considerada como un
“privilegio” (Alcañiz, 2015), para dedicarse a cuidar a las criaturas por no ser su sueldo
necesario a la economía familiar19; finalmente, y sobre todo para las mujeres con menor
nivel de estudios, se hace evidente las dificultades de encontrar un empleo que no sea
precario en la sociedad actual de ahí que una vez abandonado el mercado laboral y
teniendo criaturas se haga más difícil volver a incorporarse.

Conclusiones
El objetivo del artículo se ha centrado en averiguar si el contexto de crisis está afectando
en mayor medida a las mujeres españolas, a pesar de su progresiva incorporación al
mercado laboral, generando nuevas formas de desigualdad y precariedad que se ven
reforzadas por la continuidad del desempeño del rol tradicional de género conexo con el
desempeño de las tareas domésticas y de cuidado. En relación con el objetivo planteado,
las conclusiones obtenidas son las siguientes:
En primer lugar se constata el progresivo aumento de las mujeres en el mercado
laboral, incrementándose en 20 puntos porcentuales en los últimos 22 años. Por el
contrario, se observa la merma de la actividad masculina como consecuencia del descenso
de la construcción y de la deslocalización industrial, sectores ambos masculinizados. Este
dato muestra un nuevo panorama laboral en el que las diferencias por género se mitigan.
En segundo lugar, centrando la atención en las características de la incorporación de
las mujeres al mercado laboral, se observa, que si bien en términos generales la
precariedad afecta a ambos sexos, en las mujeres se agudiza más. Así, las mujeres trabajan
en mayor proporción que los hombres en jornada a tiempo parcial: un 24,3% de las
mujeres y un 7,4% de los hombres. Entre las personas que realizan este tipo de jornada
laboral, el 21% de las mujeres lo hacen de manera voluntaria y el resto afirma estar
realizando este tipo de jornada porque no le queda más remedio. El trabajo a tiempo
18

La jornada partida se refiere a aquella jornada laboral con un descanso de unas dos horas para comer,
finalizando la jornada sobre las ocho de la tarde en términos generales. Este horario dificulta mucho la
conciliación debido a que los colegios lo acaben a las 4,30 o 5 de la tarde; de ahí que desde diversos ámbitos se
reclame un horario laboral más acorde con la vida familiar.
19
En este caso queda constancia de la continuidad existente en estas actitudes de considerar al salario de la mujer
como secundario.
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parcial es un tipo de empleo precario que genera desigualdad respecto a las personas que
ocupan empleos a tiempo completo ya que además de recibir menos salario, perjudica su
carrera profesional y obtendrá menos jubilación en el futuro.
En tercer lugar, la tradicional división entre los roles de mujeres y hombres se refleja
en el mercado laboral produciéndose una segregación laboral por sectores de actividad
ocupando las mujeres empleos en sectores relacionados con el cuidado, como la
educación, la sanidad, los servicios sociales y las tareas domésticas y de cuidado a
dependientes. En estos sectores se han producido recortes importantes como consecuencia
de la crisis del Estado de Bienestar que han afectado de manera especial a las mujeres por
partida doble: como trabajadoras mayoritarias en estos sectores y como receptoras de las
ayudas sociales para el cuidado.
Finalmente, la mayor r dedicación de las mujeres al trabajo de cuidados se refleja,
además de en las tasas de actividad y ocupación, en las encuestas de usos del tiempo, en la
solicitud de excedencias o en los abandonos del empleo por motivos de cuidado. En la
Encuesta de 2009-2010, los hombres dedican 3 h 25 minutos y las mujeres 2 h y 9
minutos al trabajo remunerado 20 . Por el contrario, en el desempeño de las tareas
domésticas y de cuidado, el tiempo dedicado por las mujeres a dichas tareas, dobla al de
los hombres. Este dato no tendría importancia si la valoración de una u otra actividad
fuera similar, pero como sabemos, la realización de las tareas domésticas en el hogar por
parte de las mujeres se ejerce de forma gratuita y por lo tanto está menos valorada.
De lo anterior se concluye que, en el contexto actual de crisis en el que nos
encontramos, se está produciendo un deterioro y un incremento de la precariedad en el
trabajo de las mujeres según se ha constatado al realizar análisis de los indicadores y que
permite afirmar la presencia de una lógica neo-patriarcal caracterizada, más que por la
ausencia de las mujeres del mercado laboral, por su presencia en él, pero en condiciones
precarias y continuando a la vez con el desempeño mayoritario de las tareas tradicionales
asignadas en su momento al rol femenino tal y como se constata en las Encuestas de Uso
del tiempo y en la solicitud de excedencias por motivos de cuidado.
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DISPOSITIVOS DE INCLUSÃO SOCIAL: VISÕES DE PROFISSIONAIS DE
INTERVENÇÃO SOCIAL

Patrícia Ribeiro, José Alberto Correia e João Caramelo

Resumo O agravamento dos fenómenos de exclusão social tem vindo a tentar ser combatido
através da adoção de inúmeros dispositivos de inclusão social, definidos transnacionalmente
pela União Europeia, recontextualizados nacionalmente e transversalmente marcados por
tendências para que a sua adoção seja realizada de forma focalizada e tendo em conta os
contextos sociais locais, mas sendo os profissionais da área social muitas vezes compelidos ao
papel de aplicadores de medidas definidas por outrem.
Assim, para este artigo, foram escutadas as vozes de 20 profissionais da área social sobre a
forma como representam alguns dos dispositivos mais comummente utilizados com vista à
inclusão social de públicos desfavorecidos: o Rendimento Social de Inserção, as medidas de
educação/formação de adultos e as medidas de incentivo à empregabilidade. A análise efetuada
parece indicar que estes profissionais sentem que as políticas e dispositivos de inclusão social,
ao definirem como obrigatório o envolvimento dos adultos em medidas de empregabilidade e
educação/formação, estão a produzir adultos assistidos, podendo não estar a contribuir para
aquilo a que se propõem e a funcionar em sentido inverso, ou seja, despoletando processos de
resistência e de diferentes modos de desistência, quer de beneficiários, quer de profissionais.
Palavras-chave Profissionais da área social; dispositivos de inclusão social; Rendimento
Social de Inserção; medidas de empregabilidade e educação/formação de adultos

Introdução
Em Portugal, e em consonância com as orientações emanadas da União Europeia desde os
anos 90, várias medidas foram sendo adotadas que traduzem a mudança de uma lógica
assistencialista das políticas sociais, para uma lógica de ativação (Cardim, Mota e Pereira,
2011; Adão e Silva e Pereira, 2012; Valadas, 2013) no campo da intervenção com
públicos desfavorecidos e fragilizados.
No âmbito da definição política das modalidades de intervenção estatal no campo
social, assistiu-se a uma passagem de políticas de regulação macroeconómica de pleno
emprego, para políticas específicas do emprego e, mais recentemente, para políticas de
inserção, que delimitam e incidem em públicos específicos de desempregados (os jovens,
os desempregados de longa duração) e também segmentos de população socialmente
excluída (p.ex. beneficiários de prestações sociais como o RSI - Rendimento Social de
Inserção) (Gautié, 1998; Rebelo, 2002).
O Terceiro Setor tem vindo a ser envolvido na produção destas políticas sociais,
juntamente com o Estado (Cardim, Mota e Pereira, 2011), e adquirido maior centralidade
no contexto de crise do Estado Providência, para, muitas vezes, atuar como amortecedor
de várias tensões. A relevância adquirida pelo Terceiro Setor neste domínio é
indissociável da instituição política e social de uma nova semântica que nos apresenta o
tempo que vivemos como o da era da descentralização, do desprendimento do Estado, das

ORGANIZAÇÕES E TRABALHO, nº 41-42, 2014, pp. 75-90

76

Patrícia Ribeiro, José Alberto Correia e João Caramelo

iniciativas locais e regionais, do reconhecimento dos particularismos e identidades
territoriais (Lipovetsky, 1983).
No seu conjunto, estas transformações marcam os modos de ação dos trabalhadores
sociais. Os profissionais de intervenção social defrontam-se hoje com ambiguidades dos
seus papéis, que oscilam entre serem aplicadores/controladores do cumprimento das
políticas/medidas de inclusão e controlados por políticas/medidas definidas para além do
seu poder, pelo que parece pertinente criar-se um espaço privilegiado para, através da
escuta destes profissionais, se construir um conhecimento assente nas suas representações
sobre essas medidas.
Este artigo emerge do trabalho empírico realizado numa investigação de
doutoramento em Ciências da Educação em curso, financiada pela Fundação para a
Ciência e a Tecnologia, e pretende contribuir para a produção e divulgação de
conhecimentos que sejam relevantes para a reflexão e ação dos atores sociais envolvidos
na concretização de políticas de inclusão social, de empregabilidade e de formação.
Tendo em conta a centralidade que os profissionais da área social assumem na
implementação e promoção de mecanismos de inclusão social, tentar-se-á perceber quais
as suas representações sobre diferentes dispositivos de inclusão social, nomeadamente o
Rendimento Social de Inserção e as medidas de Educação e Formação de Adultos e de
incentivo à empregabilidade, bem como os seus impactos percecionados ao nível da
inserção dos beneficiários.
Assim, começa-se por apresentar uma breve discussão teórica sobre como os
dispositivos de inclusão social poderão estar a funcionar como mecanismos de regulação e
controlo, assentando numa conceção de inserção social cuja tónica na empregabilidade é
central; num segundo momento serão apresentadas as representações de 20 profissionais
que intervêm na área social sobre esses mesmos dispositivos, sendo que se termina com
uma breve reflexão que tenta articular de forma crítica estes dois níveis de análise.

1.

Dispositivos de inclusão social: A centralidade dos mecanismos de regulação
e da empregabilidade

A resolução de problemas sociais estruturais como a pobreza e a exclusão social em
espaços sociais locais levanta algumas questões, uma vez que se está a privilegiar
soluções locais para problemas que são globais: “No novo modelo de trabalho social pósmoderno é como se o poder e a responsabilidade transferida para o local e instituições da
sociedade fosse um cálice envenenado: paradoxalmente, a transferência da gestão social
do Estado para a sociedade civil coincide não só com a publicitada crise de meios, mas
também dos projetos para resolver os conflitos sociais” (Hamzaoui, 2005, p.18-19).
A descentralização dos poderes do Estado com vista a uma maior focalização na
procura de soluções de proximidade para os problemas sociais, poderia, em teoria,
significar uma redistribuição de poder. Contudo, a verdade é que, em muitas situações,
parece estarmos perante uma nova forma de regulação social a partir de mecanismos
locais, mas com objetivos estatais (Guerra, 1997).
Neste sentido, o trabalho social é cada vez mais paradoxal, já que, ao mesmo tempo
que tem que cumprir um papel de integrar e de se abrir a um projeto profissional e/ou
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formativo por parte dos/as cidadãos/ãs, é alvo de uma vigilância e controlo quantificados,
comandados pela instituição/Estado.
Assim, uma das grandes contradições nas sociedades atuais reside na relação entre os
dispositivos e as modalidades de execução no terreno das políticas sociais: por um lado
existe um beneficiário com um percurso/uma história/um projeto singular; por outro
temos os enquadramentos institucionais que definem as ações/programas para categorias
da população, em função das suas características económicas e do estado do mercado do
emprego.
A regulação implícita nas políticas de inclusão social implica claras limitações à
intervenção social que os profissionais realizam, uma vez que a sua população-alvo é
frequentemente obrigada a ser intervencionada, encarando os técnicos como aqueles que
têm poder de decisão sobre as suas vidas. Este é mais um dos condicionantes da
intervenção social, caracterizada por uma contratualização excessiva, sem que seja dado à
população-alvo das ações um efetivo poder negocial e que coloca na figura do profissional
social a responsabilidade por ser a cara de um sistema que, na maioria das vezes, não é
por si controlado.
O dispositivo que mais frequentemente parece retratar o duplo cerne assumido pelas
políticas sociais – a regulação social e a tónica na empregabilidade - é o Rendimento
Social de Inserção (RSI), cujo objetivo é “(…) promover efetivamente a inclusão dos mais
carenciados, privilegiando a inserção (…) assegurar às pessoas e seus agregados
familiares recursos que contribuam para a satisfação das suas necessidades mínimas e
para o favorecimento de uma progressiva inserção social, laboral e comunitária”
(Decreto de Lei 283/2003).
O RSI exige dos profissionais um acompanhamento constante, dotando-se de
instrumentos que permitem uma “vigilância” dos beneficiários, bem como uma avaliação
do acordo estabelecido, a fim de decidir pela manutenção ou não da prestação (Marques,
2004), transformando-se as entidades que intervêm nesta área em mecanismos de
regulação social (Moreira, 2000).
De facto, se analisarmos a legislação do RSI percebe-se que a medida prevê uma série
de ações/obrigações possíveis, das quais se destacam as direcionadas para a
empregabilidade e/ou formação profissional: “Devem ser criadas as condições para que a
partir do início do ano de 2011 todos os beneficiários e titulares de RSI com idade
compreendida entre os 18 e os 55 anos, que não estejam inseridos no mercado de
trabalho, e com capacidade para o efeito, tenham acesso a medidas de reconhecimento e
validação de competências escolares ou profissionais ou de formação, seja na área das
competências pessoais e familiares, seja na área da formação profissional, ou a acções
educativas ou a medidas de aproximação ao mercado de trabalho, no prazo máximo de
seis meses após a subscrição do programa de inserção” (nº 6 do art. 18, Lei nº. 13/2003
de 21 de Maio na redacção que lhe foi conferida pela Lei nº. 45/2005 de 29 de Agosto e
pelo Decreto-Lei nº. 70/2010 de 16 de Junho).
Marques (2004) considera mesmo que a definição destas ações padronizadas poderá
ter como objetivo a integração dos beneficiários em mecanismos reguladores, sendo o
Programa de Inserção o instrumento que permite o exercício deste controle normalizador.
No entanto, o facto do RSI não se estar a constituir como um verdadeiro dispositivo
de inserção, acaba por permitir que situações de fragilidade e precariedade sejam
mantidas, podendo-se equacionar se não será um dispositivo que está a contribuir, ainda
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que de forma indireta, para a reprodução da pobreza. Isto porque se trata de uma política
que mantém, muitas vezes, os seus beneficiários na dependência.
Diversos estudos (Rodrigues, 2010; Soares, 2009) concluem que existe dependência
do RSI, sendo que esta acaba por reforçar a própria cultura, muitas vezes geracional, da
pobreza. Acaba por se entrar assim num ciclo vicioso, em que modos de vida pautados
pela precariedade e pobreza são reforçados pela manutenção de dependência face ao RSI,
dificultando a efetivação da mudança, já que falamos de beneficiários/agregados cujos
modos de vida se encontram ligados, muitas vezes, a uma relação de dependência
económica, financeira e social face às políticas sociais.
Tomando como analisador o estudo desenvolvido por Matos e Costa (2012), pode
questionar-se se não é a própria intervenção social na qual assenta o RSI que permite a
perpetuação deste fenómeno de dependência: “Este tipo de intervenção (paliativa) estará
no centro de processos de dependência de muitos dos beneficiários, na medida em que,
mesmo quando procuram recursos que tornem possíveis processos de activação, as
respostas que lhes são dadas assentam em recursos padronizados de mitigação das
necessidades mais prementes que, por sua vez, geram a sensação de que outros meios de
activação não são possíveis. Esta falta de oportunidades e respostas adequadas e
atempadas potenciam uma atitude de resignação e passividade onde viver sem o RSI
começa a ser uma realidade que não pode ser equacionada(…)”(p.146).
Ao analisar-se o tipo de respostas abrangidas e impostas pelo RSI é notória, tal como
já referido, a tendência para se colocar a tónica da inserção na empregabilidade. Para o
cumprimento deste desígnio tem-se apostado em medidas de educação e formação de
jovens e adultos e em medidas de incentivo à empregabilidade.
De facto, um dos dispositivos que mais tem tido esta função de integração e/ou
controlo social são as medidas de formação dirigidas a públicos em situação de particular
fragilidade e/ou exclusão social.
Em Portugal, e em consonância com recorrentes recomendações europeias, a aposta
na educação/formação de adultos levou a que tenham existido 1.760.759 inscrições de
adultos ao longo de todo o 1º ciclo da Iniciativa Novas Oportunidades (2006-2010) (Lima,
2012), o que é bastante revelador do destaque que foi concedido no país à aposta nestas
medidas, muitas delas claramente ligadas à tentativa do aumento de potencial de
empregabilidade através do aumento das qualificações escolares e profissionais.
Teoricamente, e tendo em conta as recomendações da União Europeia nestes
domínios, a educação/formação de adultos deveria assentar em ofertas que respondessem
quer às necessidades do mercado de emprego, mas também constituírem-se como
oportunidades de aprendizagem relativamente aos adultos-aprendentes (Castro, Guimarães
e Sancho, 2007). No entanto, inúmeros autores têm vindo a questionar qual é de facto o
papel que a formação tem vindo a desempenhar, concluindo que muitas vezes acaba por
assumir uma função paliativa e assistencialista, com a finalidade de minimizar ou gerir o
problema social do desemprego (Cavaco, 2008; Correia, 2010).
Desta forma, a formação poderá estar a ser orientada numa lógica de ortopedia social,
com pouca preocupação com a articulação entre as motivações/interesses dos formandos e
as áreas de formação promovidas, pelo que os resultados daí provenientes, quer em termos
pessoais, quer em termos sociais, poderão ser muito reduzidos (Ramos, 1997; Cavaco,
2008).
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Por outro lado, desde os anos 90 que a União Europeia também tem dado diretrizes
aos seus Estados Membros, no sentido de implantarem uma estratégia global e integrada
de inclusão ativa no mercado de trabalho de pessoas em situações de exclusão, sendo esta
preocupação ainda mais visível na recomendação de 2008, na qual é referido que essa
estratégia deve conjugar “(…) facilitar a integração das pessoas aptas para o trabalho
em empregos sustentáveis e de qualidade e providenciar às que não podem trabalhar
recursos suficientes para viver condignamente, bem como apoios à participação social”
(Recomendação 2008/867/CE).
Uma série de medidas foram adotadas pelos diferentes países, havendo em Portugal
uma aposta em medidas de apoio à empregabilidade destinadas a públicos específicos,
como os desempregados e os beneficiários de prestações sociais (ex. RSI).
Uma análise da legislação nos países da OCDE mostra que os incentivos à
contratação são tão amplos que dificilmente se poderia fazer uma listagem (Ramos,1997).
No entanto, se atendermos a Portugal, percebe-se que várias medidas foram sendo
disponibilizadas desde os anos 80, sendo que entre 2000 e 2011 estiveram disponíveis 167
medidas ativas de política de emprego, o que revela a grande aposta, mas também a
grande diversidade e alteração das medidas enquadradas nesta modalidade de políticas
(Dias e Varejão, 2012).
Pela perspetiva dos empregadores, a contratação baseada neste tipo de medidas
transitórias suporá uma maior eficácia económica (Rebelo, 2002). Contudo, já se tem
vindo a admitir que a aplicação de modelos de flexissegurança parece ter provocado um
crescimento da precarização dos mercados nacionais de trabalho, sem garantir a adequada
segurança ao trabalhador (Schwarz, 2008), sendo que estas medidas parecem estar
enquadradas, também, neste modelo, podendo quase ser consideradas como situações
intermediárias entre emprego e não-emprego (Teixeira, 2003).
Estas medidas poderão estar, desta forma, a funcionar como mecanismos
supostamente de inserção, mas que, em muitos casos, podem significar uma dualização do
mercado laboral, havendo menores direitos para os beneficiários destas medidas
(remunerações, horários laborais, condições de trabalho e direitos sociais/laborais), dado
que algumas da regras destes programas contrariam princípios estabelecidos no mercado
de trabalho dito normal (Hansen e Hespanha, 1998; Carolo, 2008).
Segundo Rebelo (2002), alguns estudos da OCDE colocam em causa a eficiência e
eficácia dos recursos alocados a esse tipo de política de inserção. Muitos destes programas
de inserção pelo emprego na Europa não têm tido os impactos pretendidos, uma vez que
continua a observar-se um aumento do desemprego e as medidas do tipo contratos de
inserção não parecem ser capazes de gerar emprego após o seu término (Guerra, 1997).
Assim, não será de estranhar que, face a esta conjuntura económica e social e à
ineficácia demonstrada por estas medidas, quer de formação, quer de incentivo à
empregabilidade, pareça ser cada vez mais difícil o retorno dos beneficiários de prestações
sociais a uma vida autónoma, o que poderá levar a uma maior dependência institucional
dos serviços e prestações sociais (Carolo, 2008), sendo este o propósito contrário das
próprias medidas.
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Representações dos profissionais de intervenção social sobre dispositivos de
inclusão social

Neste artigo serão apresentadas as representações de 20 profissionais da área social que
intervêm num de três bairros sociais do concelho de Espinho, sendo que a maioria
trabalha neste concelho há mais de 10 anos, o que poderá ser indicativo do conhecimento
aprofundado sobre as problemáticas em questão, neste concelho.
Ao longo de 20 entrevistas semi-diretivas questionaram-se esses profissionais acerca
das suas representações sobre o Rendimento Social de Inserção e sobre a aposta em
medidas de Educação e Formação de Adultos e de incentivo à empregabilidade adotadas
no nosso país e, em particular, abrangentes da população com quem trabalham. As
questões prenderam-se, sobretudo, com as suas perceções sobre estas medidas, mas
também com os impactos vislumbrados ao nível da inserção de quem delas beneficia.
Com recurso ao software de análise de dados NVIVO10, procedeu-se à análise de
conteúdo categorial temática dos discursos obtidos, respeitando-se um dos propósitos da
investigação: dar a devida importância e visibilidade ao significado dos fenómenos por
aqueles que neles se movimentam.
2.1. Representações sobre o Rendimento Social de Inserção
O Rendimento Social de Inserção (RSI) é um dispositivo omnipresente na intervenção
social, sendo que 15 dos 20 profissionais entrevistados acompanham e intervêm
diretamente junto de beneficiários de RSI. Assim, as perceções que estes profissionais
possuem sobre este dipositivo são baseadas no seu conhecimento/prática profissional,
embora também em valores e crenças pessoais.
As representações desfavoráveis sobre o RSI incidem sobretudo na sua estruturação,
considerada inadequada sob vários prismas.
É precisamente no pressuposto de que o RSI deve contribuir para a satisfação das
necessidades mínimas dos indivíduos através de uma prestação pecuniária, que se
encontra a grande contradição com a realidade, segundo as representações dos
entrevistados:
“Não tira ninguém da pobreza, o rendimento social não tira ninguém da situação de
pobreza, não tira, as pessoas continuam a estar limitadas; nós temos um agregado
familiar, com uma mãe e dois filhos, que recebe 200 e tal euros, não recebendo mais
nada, como é que tira de uma situação de pobreza?Não tira…nenhum beneficiário de
rendimento social deixa de ser pobre…”(Entrevistado7).
Da análise às entrevistas realizadas é percetível que a experiência destes profissionais
os leva a considerar que este dispositivo do RSI não tem diminuído nem contribuído para
combater a exclusão social, ou seja, não tem permitido que os seus beneficiários vejam as
suas condições de vida melhoradas. Esta visão parece ir ao encontro de alguns autores que
também criticam o fato do RSI ser uma política social de mínimos, que leva a que os seus
beneficiários não consigam sair da situação de pobreza, não satisfazendo de forma eficaz
as suas necessidades básicas de subsistência (Pinto, 2007).
Outra das perceções mais referenciadas pelos profissionais é considerarem que o RSI
é um dispositivo algo injusto, que exige muita fiscalização por parte dos técnicos e com
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regras/procedimentos que, muitas vezes (e cada vez mais), levam a que menos indivíduos
possam dela beneficiar:
“Não consegue combater com eficácia a pobreza e neste momento trata os utentes de
uma forma que eu acho injusta, porque o cumprimento já era necessário, uma série de
ações, estar disponível para emprego, não poder faltar a uma data de coisas, isso sempre
existiu. Mas agora existem na medida formas quase camufladas de cessar, de
penalizar(…)”(Entrevistado18).
Estas perceções vêm de encontro à constatação sobre a forma como o Estado tem
tentado equilibrar cada vez mais a questão dos direitos dos beneficiários e as suas
obrigações, sendo cada vez mais implementadas novas e mais restritas formas de controlo
e fiscalização dos beneficiários (Valadas, 2013).
Poderemos equacionar assim, e a partir das entrevistas realizadas, se o RSI não estará
de facto, e tal como já indagado neste artigo, a funcionar também como um dispositivo de
controlo social, que penaliza e sanciona através de critérios que, segundo os próprios
profissionais, podem-se revelar algo injustos para os beneficiários, condicionando-lhes o
acesso e/ou permanência nesta prestação social.
Por outro lado, se analisarmos não o objetivo de se constituir como uma medida
pecuniária de combate à pobreza, mas a sua dimensão de inclusão progressiva em diversas
esferas da vida do indivíduo, existe da mesma forma por parte dos técnicos um sentimento
de descrença sobre a sua eficácia, considerando que nem é uma medida educativa, nem
transitória, nem potencia a integração socioprofissional dos seus beneficiários:
“(…)eu acho que a legislação que foi criada está muito longe do real…Eu acho que
foi uma medida pensada em secretária…Acho que a medida é cada vez mais ridícula,
porque não tem inserção, porque andamos…vou usar uma expressão assim um
bocado…mas andamos tipo cães a ver se a pessoa não anda a fazer o biscate de andar a
tirar a sucata ou se não fazia um trabalhinho aqui ou acolá(…)porque as soluções, lá
está, os programas e as ações são tão rasas, são tão no limítrofe daquilo que é a pobreza
e que eu acho que já roça o desumano, que não tenho respostas para estas novas
situações(…)”(Entrevistado9).
Estas perceções coadunam-se com a perspetiva de autores que consideram que o RSI
pressupõe que os seus beneficiários demonstrem vulnerabilidades e debilidades não só
económicas, como também sociais, o que poderá vir a promover uma relação de
dependência quer relativamente à medida, quer ao próprio técnico gestor, sendo isto
contrário ao seu empoderamento, defendido no enquadramento teórico e legal do RSI
(Cardim, Mota e Pereira, 2011).
Por outro lado, a (re)inserção profissional dos beneficiários parece longe de se
efetivar, se considerarmos os estudos que salientam que a inserção profissional parece ter
uma expressão reduzida naqueles envolvidos pelo RSI (baixo número de empregos
criados, precariedade característica dos empregos criados, estabilização de um estatuto de
inserção que se pretendia transitório) (Moreira, 2000; Cardim, Mota e Pereira, 2011).
Desta forma, será de questionar até que ponto esta medida que deveria ser de ativação
não estará apenas a permitir aos seus beneficiários a receção de uma prestação pecuniária,
o que a levaria a ser, na prática, uma política mais de carácter assistencialista e paliativa
(Moreira, 2000; Cardim, Mota e Pereira, 2011). Tal como referido por Matos e Costa, na
sequência do seu estudo, (2012) “(…) necessidade da intervenção social não ter sempre
como objectivo último a autonomização da medida, sob pena de frustrar interventores,
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decisores e beneficiários. Em determinados contextos e realidades ela deverá ser
paliativa, tendo como meta a manutenção de condições de vida aceitáveis(…)”(p. 146).
Assim, poderá haver aqui um paradoxo, uma vez que se os profissionais centram as
suas representações sobre o RSI na sua dimensão de (não) inserção, sobretudo
profissional, a verdade é que a ausência de oportunidades reais de inserção conduzem
muitos dos seus beneficiários a centrarem-se sobretudo no seu caráter pecuniário, de fonte
de rendimento (Soares, 2009).
O impacto do RSI, segundo os profissionais, só será real e positivo na vida dos seus
beneficiários, caso eles tenham experiências anteriores de não dependência de prestações
sociais e não acomodação à medida. Ou seja, depende de características pessoais e de
experiências sociais e profissionais a não permanência no RSI, o que também poderá ser
indicativo da descrença que os profissionais revelam acerca da forma como está a ser
aplicado este dispositivo.
2.2. Representações sobre medidas de Educação e Formação de Adultos
A educação e formação de adultos constitui-se como uma problemática fundamental de
reflexão ao longo das entrevistas realizadas, sendo que 19 dos 20 técnicos entrevistados a
abordou.
Ainda que não sendo profissionais da área da educação/formação, a maioria dos
beneficiários acompanhados por estes técnicos recebem o Rendimento Social de Inserção,
que prevê a obrigatoriedade de aceitação de medidas de educação/formação. Ao nível das
representações acerca das medidas de educação/formação de adultos ressaltam, sobretudo,
as desfavoráveis. É ao nível da conceção/implementação das medidas que se verificam as
maiores contestações dos entrevistados, sendo que as principais críticas são a propósito da
ausência/ineficácia de diagnósticos e avaliações: diagnóstico das necessidades formativas
das pessoas (uma vez que, muitas vezes, não tem em conta as
motivações/competências/experiências pessoais e profissionais dos participantes);
diagnóstico das necessidades do território (não se investindo, por vezes, nas áreas de
maior procura, nem se escutando as necessidades dos empregadores) e avaliação do
impacto das ações formativas.
“(…) se calhar o encaminhamento é feito ou foi feito e os defeitos estão a vários
níveis, mas se calhar têm sido feitos em magotes, em grandes grupos e não atendendo às
especificidades das pessoas.”(Entrevistado 8).
“(…) agora se a formação está adequada ou não isso já é outra coisa…se a
formação é nas áreas que neste momento são necessárias…é assim, não sei se não haverá
esse diagnóstico, mas eu acho que é o que falta”(Entrevistado11).
A perceção de ausência de um correto e eficaz diagnóstico poderá constituir-se, de
facto, como um grande condicionador das representações dos profissionais sobre a
formação. Diferentes autores também colocam em causa a forma como está a ser
implementada a educação e formação de adultos (Ramos, 1997; Cavaco, 2008) e parece
observar-se uma opção pelo desenvolvimento de formação, independentemente das
especificidades dos territórios e das pessoas envolvidas, sendo as formações planeadas em
função dos recursos financeiros, da tipologia de públicos-alvo, dos equipamentos
disponíveis (ou não) na entidade, dos dispositivos formativos já formatados na entidade e
da disponibilidade de formadores (Cavaco, 2008).
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Outra das críticas mais referidas pelos entrevistados prende-se com a forma como as
ações de formação são estruturadas, considerando que se tem apostado sobretudo em
ações de curta duração e segmentadas (não definição de percursos integrados e coerentes),
o que, por sua vez, pode promover a entrada dos beneficiários em ciclos de formação, que
não lhes conferem, no entanto, qualquer especialização:
“(…)eu só acho a formação má um bocadinho neste sentido, entre aspas, é que dão
uma formação numa área, depois não dão continuidade àquela formação, depois passam
para outra e depois passam para outra…isso aí eu não estou de acordo, temos as
pessoas, como eu digo, que fazem coleção de cursos e isso para mim não faz
sentido.”(Entrevistado15).
Talvez este seja um dos motivos que leva alguns dos entrevistados a considerarem
que a formação estará a funcionar, não como trampolim em direção à inserção profissional
dos seus beneficiários, mas antes como fonte de ocupação, que permite camuflar
estatísticas, nomeadamente as referentes ao subsídio de desemprego.
“(…)eu acho que, a dada altura, se entrou num caminho de, como é que eu hei-de
dizer, de não valorização muito da formação(…)Pelos outros e pelas pessoas, porque a
dada altura o que interessa é ter as pessoas integradas numa formação, pronto, mantê-las
ocupadas e não interessa tanto estabelecer um plano e dizer “Ok, a experiência que tens
é esta, então vamos tentar arranjar-te uma formação dentro da tua
área(…)”(Entrevistado4).
Ao nível mais desejável, os profissionais entrevistados consideram que a formação
pode ter um impacto positivo na inclusão profissional dos beneficiários, nomeadamente
por permitir o desenvolvimento de competências profissionais, a aprendizagem de
regras/rotinas/hábitos de trabalho e, também, a própria saída da situação de exclusão
social através da inclusão no mercado de trabalho.
“Agora, tem pontos positivos, claro que sim, a pessoa habitua-se a algumas regras,
a alguns hábitos, a cumprir horários, aprende sempre alguma coisa, fica sempre
qualquer coisa, conhece outras realidades, outras pessoas, tem obviamente aspetos
positivos”(Entrevistado6).
“(…)a que foi feita com seriedade não tenho dúvidas que teve bons resultados, temos
pessoas aqui que fizeram e que na vida conseguiram dar a volta…arranjaram emprego
na área em que fizeram formação ou numa área próxima (…)”(Entrevistado12).
A isto acresce o reconhecimento de que a frequência destas medidas pode permitir o
aumento do rendimento disponível dos beneficiários, nomeadamente através da bolsa de
formação ou dos subsídios de alimentação/transporte, o que é encarado como sendo
positivo.
“(…)neste momento o que estamos a fazer é incentivar os mais jovens a concluírem o
9º ano, para poderem ter acesso a formação financiada, que é, de alguma forma, um
aumento do rendimento disponível para aquela família”(Entrevistado16).
De facto, a análise das entrevistas realça que a procura de formação, na grande
maioria dos casos, estará mais associada à obtenção de uma bolsa ou de um subsídio que
complemente o RSI, do que à procura de qualificação/competência profissional/inserção
socioprofissional:
“(…) nós temos pessoas que têm formações até dar com pau, porque enquanto vai
havendo é uma forma de…(…) “Eu não vou para aprender uma profissão, eu vou porque
tem uma bolsa financeira por mês e em vez de estar em casa a receber RSI ou se calhar
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nem tenho direito à prestação ou só tenho direito a 100 euros, eu vou para a formação e
recebo 400!”, está a perceber? É essa a vantagem. (Entrevistado5).
Analisando outros estudos desenvolvidos também se conclui igualmente que a
principal motivação inicial para a frequência da formação é a existência de uma bolsa de
formação, que permite adquirir um meio de sobrevivência económica, conduzindo,
portanto, a que, quer no que respeita ao acesso, quer ao impacto da participação nestas
medidas, estas se sustentem, muitas vezes, num imperativo de ordem material
(Cavaco,2008; Ribeiro,2012).
No entanto, será de questionar até que ponto esta motivação é condenável num
contexto de educação/formação de adultos marcado pela pouca adaptação das áreas
formativas aos interesses dos formandos e às oportunidades locais e pelo seu caráter
ortopédico e assistencialista. Assim, se se está a gerar a perceção de que o mais
importante é a participação na formação e não na área formativa, é natural que os
formandos a reproduzam e encarem a formação como uma alternativa ao trabalho
remunerado.
Contrariamente a estas perceções mais centradas nos impactos desejáveis e/ou
positivos que as modalidades de educação e formação podem representar na vida dos seus
beneficiários, os entrevistados revelaram também algum sentimento de descrença. Na
verdade, mais de metade dos profissionais considera que a formação pode não estar a ter
os impactos pretendidos, havendo uma ideia fundamental que sustenta estas perceções: o
pouco potencial de empregabilidade e de autonomização promovido pela formação.
Da experiência destes profissionais parecem haver poucos exemplos de integração
socioprofissional após o término da frequência de medidas de educação e formação, sendo
que muitos dos beneficiários retornam de forma constante a medidas de formação:
“Eu acho que impacto não têm nenhum; poderá ter resultados a curto prazo, porque
permitem que sejam integrados, permite alguma integração social, mas a integração
profissional é provisória e a autonomização no futuro é quase nula.”(Entrevistado8).
Analisando um estudo nacional desenvolvido por Dias e Varejão (2012) é possível
concluir que é no caso das medidas de educação/formação que se verificam os efeitos
menos favoráveis sobre a probabilidade de emprego dos participantes no médio prazo.
Assim, se a educação e a formação têm sido apresentadas como os ingredientes
fundamentais para combater o desemprego, existem evidências empíricas que contradizem
esta assunção: estamos num cenário em que a elevação geral do nível de qualificações não
parece estar a contribuir para aumentar a oferta global do volume de emprego (Canário,
2004).
Esta não inserção a partir da frequência deste tipo de medidas é referenciada pelos
profissionais entrevistados como geradora de sentimentos de descrença no potencial de
empregabilidade a partir de formação e, consequentemente, de frustração naqueles que
delas beneficiam:
“Eu acho que as pessoas estão desmotivadas, estão cansadas de andar hoje numa
formação, amanhã para ali, depois para acolá, acaba por criar uma desmotivação
generalizada, não é, um desânimo aprendido, como a gente costuma dizer(…)porque
depois também sabem que em termos de ofertas vai ser nenhuma”(Entrevistado1).
“Nalgumas pessoas gerou falsas expetativas(…) fizeram imensas formações e que de
facto depositaram ali toda uma série de esperança de conseguirem um emprego e
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continuam a ter imensos entraves, quer seja porque são daquele bairro, porque têm
determinada idade…”(Entrevistado8).
Assim, parece pertinente salientar que os profissionais reconhecem que não existe
uma única motivação para que os seus beneficiários integrem as medidas de educação e
formação de adultos, muitas vezes dependendo quer dos beneficiários, quer do tipo de
formação frequentada, quer do impacto que tem na sua vida.
2.3. Representações sobre as medidas de incentivo à empregabilidade
Ao longo das entrevistas conduzidas abordou-se a temática das medidas de incentivo à
empregabilidade, tendo os entrevistados assumido posições críticas sobre essas medidas e
sobre o seu impacto na vida dos seus beneficiários.
Da análise das entrevistas optou-se por distinguir as representações dos profissionais
sobre estas medidas em duas dimensões de análise: ao nível dos empresários/instituições
que as adotam e ao nível dos beneficiários dessas medidas. Relativamente aos
empresários/instituições as críticas prendem-se sobretudo à forma como lhes é permitido
um aproveitamento dessas medidas, servindo sobretudo os seus propósitos e não o da
inclusão de indivíduos em situação de exclusão social. Isto porque os entrevistados
consideram que estas medidas são mais convenientes a quem as adota, por permitirem
satisfazer necessidades laborais, recorrendo a mão-de-obra que tem um custo reduzido,
não implicando qualquer contratação após o seu término:
“(…)para a parte empresarial, se isto houvesse uma obrigatoriedade de “Muito bem,
você gozou deste funcionário este ano e desta forma, mas depois ou ficam com ele ou não
tem acesso mais a nenhuma candidatura”. Agora isto é muito fácil, “Eu não contrato 10
pessoas porque não tenho dinheiro para lhes pagar, não é, mas arranjo 10 pelo centro de
emprego a um custo miserável, não é, tenho a mão-de-obra na mesma qualificada e vai
dando para me remediar e daqui a 1 ano termina e eu posso candidatar-me a outros 10,
isto é perfeito para mim enquanto empregador””(Entrevistado1).
Este tipo de medidas, apesar de ser muito utilizado, é extremamente polémico, tal
como se percebe quer pela análise das entrevistas, quer pela análise da literatura,
percebendo-se que, muitas vezes, o seu aproveitamento por parte das
empresas/instituições pode produzir efeitos perversos, nomeadamente a contratação de
mão-de-obra a qualquer preço e em quaisquer condições e com salários mais baixos que
em empregos semelhantes (Cardim, Mota e Pereira, 2011).
Por outro lado, quase metade dos entrevistados considera que, apesar de todos os
benefícios que estas medidas podem significar, ainda são mal-encaradas pelos
empresários, uma vez que ainda existem preconceitos sobre os beneficiários destas
medidas e/ou muita desinformação sobre elas.
“Acho que sim (que ainda há muito preconceito)(…)ainda continua a existir este
rótulo ridículo de que quem é beneficiário…”(Entrevistado7).
Há entrevistados que admitem, contudo, que algum deste preconceito poder advir de
más experiências que os empresários/instituições tenham tido com beneficiários destas
medias e que os leva a tomar o todo pela parte:
“(…)já demos oportunidades a várias pessoas e as pessoas não quiseram agarrar
essa oportunidade.”(Entrevistado4).
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No entanto, se consideramos que este tipo de medidas a prazo é precário e produz
insegurança, poderá também ser considerado previsível que o grau da implicação do
trabalhador beneficiário neste tipo de tarefas seja menor (Pinto,2007).
Estas representações dos entrevistados demonstram o caráter de ambiguidade que
estas medidas podem manifestar: ao mesmo tempo que podem ser encaradas como formas
de os empresários/instituições se aproveitarem daqueles que possuem um menor conjunto
de recursos para se defender de situações de desigualdade, por outro lado, sendo este o
público-alvo das medidas, imperam, por vezes, os preconceitos que conduzem à
discriminação. Assim, os profissionais parecem encarar que, em ambas as situações, quer
aceitem quer não aceitem estas medidas, as empresas/instituições estão, de alguma forma,
a discriminar os seus beneficiários.
Ao nível dos beneficiários, as representações dos técnicos é que estas medidas muitas
vezes apenas servem para os explorar, uma vez que implicam uma remuneração baixa
para um horário completo de trabalho, sendo medidas temporárias, que não os integram
após o seu término, pelo que as pessoas acabam por ter de retornar ao RSI. Assim, não são
encaradas como medidas que estejam de facto a permitir a autonomização e a saída da
situação de pobreza e/ou exclusão social na qual se encontram:
“Os CEI+,o que verificamos é que é uma forma da pessoa estar 1 ano, na melhor
das hipóteses, fora da medida e depois volta, porque não havendo capacidade do
empregador de manter depois essa pessoa a trabalhar, depois ela acaba por voltar para a
medida de RSI. Teve algum tempo ocupada, sentiu-se útil, ok, houve esse benefício, mas o
impacto a médio, longo prazo é muito baixo.”(Entrevistado18).
Por outro lado, o propósito principal das medidas é considerado por alguns
entrevistados como uma forma, não de incluir realmente, mas de camuflar estatísticas ou
de ocupar quem beneficia de prestações sociais:
“Isso não, para mim isto é um tapa buracos, é tapar o sol com peneira(…)Em ocupar
as pessoas, olhe, em tapar buracos, ora deixa fazer isto para dizer no Centro de Emprego
que estão x empregados, que estão mais não sei quantos num CEI+, estatísticas, é, isso
não faz sentido.”(Entrevistado15).
Já Hespanha e Matos (2000) referiam que, apesar dos números anuais de
beneficiários destas medidas serem irregulares (oscilando entre os 7.500 e os 43.000), a
verdade é que estariam a ter um impacto importante e crescente na gestão do tempo e dos
subsídios da população desempregada. Daí que, muitas vezes, todas estas medidas de
ativação não passem de estratégias para, na expressão crítica de Castel, ”acalmar o
otário" (Castel, 2001, p.558) e garantir o normal funcionamento do sistema.
Numa vertente mais favorável, existem profissionais que representam de forma
favorável estas medidas, considerando-as como as únicas vias de integração
socioprofissional dos seus beneficiários:
“Agora, entre ter isto e não ter resposta nenhuma eu se calhar prefiro ter isto, mas
sou eu enquanto técnica, não sou eu enquanto beneficiária.”(Entrevistada1).
Analisando o estudo de Dias e Varejão (2012), conclui-se que estas medidas
ocupacionais surgem associadas a efeitos positivos sobre a probabilidade de emprego dos
participantes. Assim, percebe-se o porquê de alguns dos entrevistados considerarem estas
como as únicas respostas que têm ao seu dispor no sentido da integração socioprofissional
dos beneficiários.
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Desta forma, apesar da perceção que os impactos ao nível da inserção
socioprofissional dos beneficiários a partir destas medidas podem ser reduzidos, os
profissionais também percecionam impactos positivos ou desejáveis.
Por um lado, consideram que durante o período de vigência destas medidas, os
beneficiários veem o seu rendimento disponível aumentar, o que é uma mais valia tendo
em conta as dificuldades financeiras que a maioria atravessa:
“(…)traz um ganho às pessoas, para já um ganho ocupacional, de se valorizar
profissionalmente e depois de rendimento; alguém que está com o Rendimento Social de
Inserção, rendimento muito baixo, de um momento para o outro passa a ter o salário
mínimo nacional(…)” (Entrevistado4).
Por outro lado, há impactos ao nível do envolvimento no mundo do trabalho, quer
porque ao aderirem a estas medidas aprendem regras/rotinas laborais, valorizando-se
profissionalmente; quer porque podem despertar para o interesse pelo trabalho; quer ainda
porque podem aumentar o seu potencial de empregabilidade e serem mesmos integrados
profissionalmente após o seu término:
“Traz-lhes um rendimento superior, traz-lhes aqui um hábito que é um ano…o CEI
por norma já é mais tempo e muitas vezes é o clique para elas se habituarem e dizerem
“Oh pá, é bom ter emprego e receber este dinheirinho”. Mesmo quando acaba o CEI
pode acontecer várias coisas, nós já tivemos utentes aqui que entraram cá por CEI e
ficaram a trabalhar na Instituição que a posteriori lhes fez contrato, a instituição tem
apostado bastante nisso ultimamente. Logo aí tem uma vantagem de poder ter um
emprego, entre aspas. Mesmo que depois acabe o CEI e não fique cá pode ter despertado
na pessoa o interesse…”(Entrevistado 6).
Assim, apesar de tendencialmente assumirem que estas medidas não cumprem o seu
objetivo principal de integração socioprofissional após o seu término, os entrevistados
mostram algumas perceções ambíguas: ainda que as encarando como mecanismos injustos
para os beneficiários e aproveitados pelos empresários, reconhecem que são medidas
temporariamente mais desejáveis que as de educação/formação e que acarretam um
retorno financeiro mais estável; que apesar da fraca integração socioprofissional após o
seu término, se constituem como vias importantes para a aprendizagem de rotinas/hábitos
laborais e de retorno a uma vida sociolaboral ativa; que apesar de erradamente
estereotipadas pelos empresários, é o envolvimento dos beneficiários e a forma como as
aproveitam que muitas vezes determina a forma como esta experiência é valorizada.

Discussão
Atualmente, em Portugal, as medidas de educação e formação de adultos e de incentivo à
empregabilidade revestem-se de uma importância crescente nas políticas de inclusão de
grupos identificados como estando em situação de exclusão. Se, numa perspetiva mais
positiva, este processo poderia representar uma perceção destes mecanismos como meios
de aumentar/desenvolver competências, tendo em vista potenciar a empregabilidade de
indivíduos em situação de exclusão, na verdade pode igualmente representar um
mecanismo de gestão da própria exclusão.
Se estas medidas de inclusão social têm sido apresentadas como os ingredientes
fundamentais para combater o desemprego e, portanto, a exclusão social, a sua
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massificação, particularmente desde os anos 90, teve o mérito de desmistificar esse poder
mágico quanto à sua capacidade de supressão de lacunas, dado que os problemas do
desemprego e da exclusão social teimam em perpetuar-se ou até em agravar-se (Silva,
2000).
Da análise às 20 entrevistas, pode concluir-se que os profissionais consideram que a
medida do RSI foi mal concebida e está a ser mal implementada, não cumprindo os seus
objetivos principais de se constituir como apoio pecuniário que garante as condições
mínimas de sobrevivência, nem como instrumento que promove a autonomia e inclusão
de quem dela beneficia.
Por outro lado, a maioria entrevistados, relativamente às representações sobre as
medidas de educação/formação, assumem uma tendência para tecer críticas negativas à
forma como estas foram concebidas e estão a ser implementadas. Contudo, também
reconhecem que a formação pode ter importantes e desejáveis impactos na vida dos seus
beneficiários, ainda que esses sejam mais ao nível monetário, pessoal e social e menos ao
nível da integração profissional. De forma por vezes mais ou menos crítica, também
identificam algum oportunismo dos beneficiários relativamente a estas medidas, cujas
motivações dominantes para a prática da formação são do foro material.
Ao nível das medidas de incentivo à empregabilidade, e tendo em conta a análise das
entrevistas aqui realizada, a questão que se coloca é que o objetivo de criação de
empregos e integração profissional destes públicos não parece estar a ser concretizado,
quer pela não adesão dos empregadores (estereótipos ou desinformação sobre as medidas),
quer pela não adesão dos próprios beneficiários (desmotivação pela precariedade destas
medidas). O que ressalvamos desta análise é que estas medidas são ambíguas para vários
intervenientes: para os profissionais entrevistados que balançam entre considerá-las
desrespeitadoras dos direitos dos seus beneficiários, mas também as percebem como as
únicas respostas em direção a uma inserção socioprofissional (ainda que limitada no
tempo); para os beneficiários das medidas, uma vez que implicam uma compulsão ao
trabalho apenas para justificar o subsídio que se recebe (Hespanha e Matos, 2000),
embora possam trazer benefícios económicos e socioprofissionais; para os empresários
porque representam uma oportunidade de ter força humana disponível a um custo
reduzido, mas talvez não seja o tipo de força humana que desejam (preconceitos).
Neste sentido, com este artigo, e ainda que apenas escutando as vozes de profissionais
de intervenção social, podemos questionar a real autonomia de beneficiários de prestações
sociais na construção do seu projeto de inserção. Isto porque que as políticas de inclusão
social, ao definirem como obrigatório o envolvimento em dispositivos de empregabilidade
e educação/formação, estão a produzir um adulto assistido e encaminhado em trajetórias
cujo sentido lhes escapa e, como tal, a produzir um sentido para o que se identifica como
“inserção” e um desapossamento da condição de sujeito do adulto que é assim “ativado”.
Parece verificar-se aqui uma ironia infeliz: em nome da ativação, o sujeito é
essencialmente tornado objeto passivo e é mesmo desativado como sujeito/cidadão.
Assim, e tendo em conta a perspetiva dos profissionais que intervêm na área social,
bem como outros indicadores apresentados neste artigo, a indicação de beneficiários de
determinadas
prestações
sociais
para
a
frequência
de
medidas
de
empregabilidade/formação poderá não estar a contribuir para aquilo a que se propõe e, de
facto, pode funcionar em sentido inverso, ou seja, despoletando processos de resistência e
de desistência, quer de beneficiários, quer de profissionais.
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TRANSIÇÕES ENTRE EDUCAÇÃO E TRABALHO: OS DIPLOMADOS DA UNL
ANTES E DEPOIS DE BOLONHA

Mariana Gaio Alves

Resumo Nas sociedades contemporâneas é observável que as transições entre sistema
educativo e mercado de trabalho são cada vez mais frequentes em diferentes etapas do ciclo de
vida dos indivíduos e, simultaneamente, não é raro que sejam incertas e inesperadas. Neste
contexto geral, as transições entre educação e trabalho dos diplomados de ensino superior têm
vindo a ser afectadas, adicionalmente, pela implementação do Processo de Bolonha. Neste
artigo procura-se contribuir para aprofundar o conhecimento e a reflexão sobre as transições
entre educação e trabalho de licenciados, mestres e doutores, através da mobilização de dados
empíricos que vêm sendo recolhidos anualmente, desde 2010, pelo Observatório da Inserção
Profissional dos Diplomados da Universidade Nova de Lisboa (OBIPNova).
Palavras-chave Ensino Superior; Mercado de Trabalho; Emprego; Bolonha; Transições

Nota introdutória
A reflexão sobre as dinâmicas de mudança nas sociedades contemporâneas exige que se
considerem as alterações nos modos como se inter-relacionam a educação e o trabalho.
Como refere Correia (2010, p. 20) “as relações entre os mundos do trabalho e da formação
têm, nas duas últimas décadas, sido objeto de transformações de tal modo profundas que
parecem pôr em causa o papel atribuído a estas duas esferas da vida social nos processos
de produção das espacialidades e temporalidades responsáveis pela estruturação de
narrativas pessoais e profissionais relativamente estabilizadas”.
Assim sendo, neste artigo procura-se contribuir para um conhecimento e
compreensão mais aprofundados dessas transformações, analisando especificamente os
percursos de diplomados de ensino superior e as interrelações, no decorrer desses
percursos, de períodos de estudo académico e de atividade profissional. Paralelamente,
equacionam-se possíveis explicações e interpretações para as tendências observadas.
Um pressuposto central da análise é o de que as alterações introduzidas na estrutura
de graus, na sequência da implementação do Processo de Bolonha, configuram um
contexto diferente para as articulações se estabelecem entre educação e trabalho no caso
dos diplomados de ensino superior. Os contornos e implicações desse contexto começam,
na atualidade, a ser identificáveis, tendo em conta que as ofertas formativas adoptando o
modelo de Bolonha se começaram a generalizar a partir de 20061.
Neste sentido, os dados empíricos mobilizados para análise e reflexão neste artigo
permitem confrontar os percursos dos diplomados que terminaram cursos de licenciatura,
mestrado e doutoramento antes de Bolonha, com aqueles que têm vindo a concluir os

1

O decreto-lei nº 74/2006, publicado em Diário da República em 24 de Março de 2006, procedeu à
regulamentação das alterações necessárias à implementação, nessa época, de um novo modelo de organização
dos ciclos de estudos no ensino superior.
ORGANIZAÇÕES E TRABALHO, nº 41-42, 2014, pp. 91-102
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mesmos graus académicos em ofertas formativas implementadas depois da generalização
do modelo de Bolonha. Trata-se de um conjunto de dados que decorrem dos inquéritos
por questionário que, desde 2010, vêm sendo realizados anualmente pelo OBIPNova
(Observatório de Inserção Profissional dos Diplomados da Universidade Nova de Lisboa),
pelo que dizem respeito aos licenciados, mestres e doutores desta universidade lisboeta.

Transições entre
contextualização

educação

e

trabalho

na

contemporaneidade:

breve

Para investigar as relações entre educação e trabalho, argumenta-se que é pertinente
delimitar estes dois conceitos de forma abrangente. Adoptando uma proposta de Bills
(2006) entende-se educação enquanto conjunto amplo de atividades e estruturas que
engloba contextos escolares formais, mas também aprendizagens que ocorrem fora desses
contextos; enquanto trabalho remete para atividades remuneradas, seja auto-emprego, subemprego, emprego que pode (ou não) exigir uma ligação formal a diplomas escolares.
Reconhecendo-se a relevância desta perspetiva abrangente, verifica-se que os dados do
OBIPNova mobilizados permitem focar a análise apenas nos modos como se
interrelacionam a atividade profissional e uma modalidade específica de educação, ou
seja, as formações académicas no quadro do ensino superior. Trata-se, portanto, de um
contributo parcelar para uma reflexão mais abrangente sobre a problemática das relações
entre educação e trabalho.
No âmbito deste contributo optamos por aprofundar o conhecimento e a reflexão
sobre as transições entre universidade e trabalho após a obtenção de um grau académico,
considerando-se que a exploração deste enfoque é importante para analisar mudanças que
se têm vindo a verificar nas sociedades contemporâneas. Com efeito, a análise dos
resultados de várias pesquisas sobre a inserção profissional de recém-graduados de ensino
politécnico e universitário em Portugal tem vindo a revelar que estes indivíduos
protagonizam, cada vez mais, trajetórias no mercado de trabalho marcadas pela incerteza e
instabilidade, pelo desemprego e precariedade contratual (Marques & Alves, 2010),
optando uma parte significativa pelo regresso ao ensino superior e pelo recurso a
diferentes cursos e ações de formação nos anos que se seguem à conclusão dos cursos
(Alves, 2016; Alves, Alves, & Chaves, 2012). Neste sentido, temos vindo a sublinhar
(Alves, 2013) que a ideia de que a educação está limitada aos primeiros anos do ciclo de
vida dos indivíduos é hoje obsoleta, pois reconhecem-se diferentes formas de
aprendizagem segundo a idade e o contexto em que têm lugar. Noutros termos, a educação
em todas as idades aparenta ser uma marca central nas práticas, atitudes, expectativas e
aspirações dos indivíduos nas sociedades contemporâneas, em particular nas que se
consideram mais desenvolvidas.
Assim sendo, a aprendizagem dos adultos em várias idades constitui-se, na
contemporaneidade, como uma possibilidade efectiva (e não como um evento
excepcional) que é sustentada por fatores biológicos e experienciais que a tornam
possível, tanto para os adultos mais jovens quanto para os mais idosos (Jarvis, 2009). No
âmbito deste artigo reconhecem-se estas tendências, o que implica destacar que os
indivíduos terão uma cada vez maior predisposição para se envolverem em oportunidades
de educação e formação.
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Na verdade, em contextos societais anteriores poderia fazer sentido analisar as
transições como um fenómeno que ocorria em determinados pontos do percurso de vida
dos indivíduos, mas tem-se vindo a verificar crescentemente, em especial desde o final do
século XX, que estas transições da educação para o trabalho (e do trabalho para a
educação) podem ter lugar em diferentes momentos das trajetórias individuais. Por essa
razão, considera-se que as biografias individuais são cada vez menos previsíveis nas
sociedades contemporâneas, procurando-se nesta comunicação contribuir para o
conhecimento das tendências observáveis no caso dos percursos de licenciados, mestres e
doutores recém-diplomados.

Nota metodológica: os dados OBIPNova
O OBIPNova (Observatório da Inserção Profissional dos Diplomados da Universidade
Nova de Lisboa) envolve todas as nove unidades orgânicas desta universidade e foi criado
por iniciativa da respectiva equipa reitoral em 2010. Desde o seu início, este observatório
tem procurado corresponder à necessidade de produzir informação sobre inserção
profissional de diplomados que seja: rigorosa (utilizando indicadores credíveis);
representativa (trabalhando com reduzidas margens de erro); ampla e pormenorizada
(extensível à generalidade das unidades orgânicas e cursos da UNL); padronizada
(permitindo a comparabilidade interna na UNL e externa com os dados nacionais e os
produzidos por outras instituições de ensino superior); atualizada (caracterizando a
situação profissional dos diplomados de coortes recentes); evolutiva (acompanhando o
percurso dos diplomados ao longo de períodos mais extensos).
Assim sendo, o modelo metodológico do OBIPNova foi planeado para um período de
observação de dez anos e organiza os diplomados em três grupos: licenciados, mestres e
doutores. São aplicados, anualmente, questionários para avaliar a situação profissional dos
indivíduos que se diplomaram no ano anterior ao da inquirição, estando prevista a
realização, quinquenalmente, de um questionário mais extenso para reconstituir todo o
trajecto profissional dos diplomados que terminaram os cursos cinco anos antes do
momento da inquirição.
Em Portugal tem-se vindo a assistir, desde a década de 1990, a uma proliferação dos
estudos em várias instituições de ensino superior com o objetivo de caracterizar os
percursos de inserção profissional dos respectivos diplomados, considerando que, a nível
nacional, não dispomos de dados estatísticos que permitam essa caracterização. O
confronto entre as estratégias metodológicas operacionalizadas nas várias instituições de
ensino superior, permite evidenciar duas particularidades no modelo do OBIPNova que
importa destacar pelo seu contributo significativamente positivo para uma caracterização
mais aprofundada e rigorosa da inserção profissional de diplomados de ensino superior: o
facto de se inquirem conjuntamente licenciados, mestres e doutores; e a circunstância de a
inquirição ser realizada por via telefónica.
O primeiro aspeto referido contribui para uma visão mais global da situação dos
diplomados e, em especial, permite considerar os percursos dos doutores o que, não sendo
muito habitual neste tipo de estudos, se reveste de grande relevância, nomeadamente
tendo em conta o crescimento quantitivativo e as problemáticas específicas (nos planos
quer da formação quer da profissão) que se colocam a este grupo de diplomados. O
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segundo aspecto – a opção pela inquirição telefónica – é responsável pelas elevadas taxas
de resposta e pelas reduzidas margens de erro das amostras inquiridas, assegurando a
fiabilidade dos dados obtidos.
Neste artigo são mobilizados os resultados das inquirições que vêm sendo realizadas
anualmente desde 2010, permitindo caracterizar a situação um ano após a conclusão do
curso de licenciados, mestres e doutores que terminaram em 2004/05 (em planos de
estudos anteriores à implementação de Bolonha), bem como em 2008/09, em 2009/10, em
2010/11, em 2011/12 e em 2012/13 (ofertas formativas adaptadas ao modelo de Bolonha).
No quadro seguinte, disponibilizamos a informação relativa às amostras de inquiridos
destas cinco coortes.
Quadro 1. Taxas de resposta, erro amostral e dimensão das amostras* de inquiridos das coortes de
licenciados, mestres e doutores que terminaram em 2004/05, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12 e
2012/13
Coorte/

2004/05

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

TR=56,4%

TR=67,3%

TR=69,2%

TR=68,4%

TR=68,3%

TR=69,2%

EA=2,1%

EA=1,8%

EA=2%

EA=1,9%

EA=1,8%

EA=1,7%

N=976

N=1010

N=769

N=880

N=909

N=1027

TR=56,3%

TR=74%

TR=69,7%

TR=68%

TR=66,1%

TR=65,9%

EA=5,3%

EA=1,53%

EA=1,7%

EA=1,6%

EA=1,6%

EA=1,7%

N=147

N=1060

N=959

N=1131

N=1220

N=1200

TR=46%

TR=50,9%

TR=59,5%

TR=65,3%

TR=63,5%

TR=67,2%

EA=10%

EA=7,5%

EA=6,1%

EA=5,1%

EA=5,4%

EA=4,45

N=52

N=84

N=103

N=130

N=122

N=160

/grupo

Licenciados

Mestres

Doutores

*TR=taxa resposta; EA=erro amostral; N=número de inquiridos

Situação perante a atividade dos diplomados na UNL
A consideração dos dados relativos à situação profissional dos diplomados da UNL um
ano após a graduação, numa perspetiva evolutiva, revela que a diminuição do peso
percentual de empregados e estagiários remunerados tem sido progressiva, registando-se
uma ligeira recuperação na última coorte inquirida. Simultaneamente, vinha-se
observando o crescimento contínuo do peso percentual de desempregados e inativos entre
os diplomados, o qual se atenua ligeiramente na coorte mais recente. Nestas condições,
existem indícios de que a implementação do processo de Bolonha tem sido acompanhada
de uma tendência de deterioração da situação perante a atividade dos diplomados,
caracterizada um ano após a conclusão dos respectivos cursos.
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Gráfico 1. Situação perante a atividade dos licenciados, um ano após a conclusão

Gráfico 2. Situação perante a atividade dos mestres, um ano após a conclusão
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Gráfico 3. Situação perante a atividade dos doutores, um ano após a conclusão

Embora as tendências identificadas sejam transversais aos diplomados dos três ciclos
de estudos na UNL, destaque-se que é entre os licenciados (ver gráfico 1) que as mesmas
são observáveis de forma mais saliente (ver também gráficos 2 e 3). Ou seja, é entre os
licenciados que a redução do grupo de empregados e estagiários remunerados mais se
acentua progressivamente, embora com oscilações, desde a coorte anterior à adaptação da
oferta formativa ao modelo de Bolonha. A análise de dados permite perceber que a
maioria dos licenciados tende, nos anos mais recentes, a manter-se profissionalmente
inativa depois da conclusão desse curso, escolhendo prolongar os seus estudos
académicos. Adicionalmente, mais de metade dos desempregados encontram-se a estudar,
bem como mais de 1/3 dos que estão empregados ou dos que são estagiários. Estas
tendências são ilustradas pelos dados apresentados no gráfico 4, que diz respeito aos
resultados obtidos junto da coorte de 2012/13.

Gráfico 4. Licenciados de 2012/13 que estão a estudar um ano após a graduação
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Importa ainda destacar, numa perspetiva evolutiva das coortes inquiridas, que os
desempregados e inativos são sistematicamente, ao longo destes anos, mais numerosos
entre os licenciados, por comparação com os mestres e doutores (rever os gráficos 1, 2 e
3). Aliás, note-se que a percentagem de desempregados registou o seu valor mais elevado,
entre o doutores, na coorte de 2011/12, tendo decrescido entre os diplomados da última
inquirição.
Porém, globalmente, os dados apresentados sugerem que a situação perante a
atividade dos diplomados tende a ser tanto mais favorável, quanto mais elevado o ciclo de
estudos concluído na universidade. Esta tendência é convergente com as que se verificam
noutras regiões, observando-se que nos países da OCDE a percentagem de adultos (entre
25 e 64 anos) empregados se eleva com o nível de escolaridade e diploma de ensino
superior concluído, assumindo os seguintes valores médios: 59% entre os diplomados de
ensino básico; 74% entre os que concluíram o ensino secundário; e 80%, 86% e 90% para,
respectivamente, os titulares de licenciatura, mestrado e doutoramento (OECD, 2015).

Adequação entre formação académica e atividade profissional entre os
diplomados da UNL
A avaliação da adequação entre formação académica e atividade profissional é realizada,
no quadro das inquirições do OBIPNova, de duas formas complementares. Por um lado,
convidam-se os diplomados a avaliar essa adequação numa escala de 1 a 10,
considerando-se para efeitos de leitura de dados que quando respondem entre 6 e 10
indicam a existência de adequação e quando assinalam entre 1 e 5 revelam a existência de
inadequação. Por outro lado, as profissões desempenhadas pelos diplomados são
analisadas e consideradas correspondentes (ou não) a um diploma de ensino superior,
através do critério estabelecido pelo Eurostat2 segundo o qual todas as profissões incluídas
nos grandes grupos 1, 2 e 3 exigem, para o seu desempenho, a conclusão do nível de
escolaridade superior.
De um modo global, observa-se que existe convergência dos resultados obtidos
através das duas formas de avaliar a adequação, no sentido em que a mesma assume
valores muito elevados entre os licenciados, mestres e doutores da UNL. Esses valores são
particularmente elevados quando se analisam os dados com base no critério do Eurostat,
pelo que optamos por apresentar, em seguida, os resultados relativos à adequação
percepcionada pelos diplomados e avaliada numa escala de 1 a 10.

2

As três primeiras categorias da International Standard Classification of Occupations (ISCO), que integra a
Classificação Portuguesa das Profissões de 2010 (CPP/2010), são reconhecidas como aquelas que “include posts
to be typically occupied by tertiary education graduates”. Cf: Eurostat (2009), Bologna Process in Higher
Education in Europe. Key Indicators on the Social Dimension and Mobility, Luxemburgo: Office for the Official
Publications of the European Communities, pp. 131-137.
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Gráfico 5.. Níveis de adequação percepcionados pelos licenciados

Gráfico 6. Níveis de adequação percepcionados pelos mestres

Gráfico 7. Níveis de adequação percepcionados pelos doutores
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A observação do gráfico 5 indicia que, entre os licenciados, os valores de
inadequação têm tido tendência a aumentar ao longo dos anos e são mais elevados em
cinco das seis coortes pós-Bolonha consideradas, por confronto com os diplomados que
terminaram em 2004/05. No caso dos mestres, a leitura do gráfico 6 revela que os valores
de inadequação registam oscilações ao longo dos anos, embora sendo menos elevados em
qualquer uma das coortes pós-Bolonha por referência ao valor registado entre os
diplomados que terminaram em 2004/05. Também entre os doutores, como se pode
observar no gráfico 7, os valores de inadequação são inferiores nas coortes pós-Bolonha,
mas é notório que na última inqurição assumem uma expressão idêntica à que
apresentavam entre os diplomados de 2004/05.

Continuação dos estudos académicos pelos diplomados da UNL
Ainda que a inquirição tenha lugar pouco tempo após a conclusão do grau académico, é
notório que uma parte significativa dos diplomados já estavam inscritos e a frequentar
outras formações académicas nesse momento (ver quadro 2). Esta tendência é
particularmente acentuada entre os licenciados, abrangendo sempre mais de metade destes
diplomados nas coortes pós-Bolonha, o que contrasta fortemente com o valor de apenas
16% dos licenciados pré-Bolonha (coorte 2004/05) que continuaram estudos pouco tempo
depois da graduação. No caso dos mestres, o peso daqueles que continuam estudos tem
registado mais oscilações ao longo dos anos, observando-se que assume, na coorte de
2008/09, o seu valor percentual mais elevado que é superior ao que se registou para
2004/05.
Relativamente aos doutores, é notório que a continuação de estudos é uma opção
sistematicamente e significativamente mais elevada em qualquer uma das coortes pósBolonha, por confronto com o que se registava para os diplomados de 2004/05. Acresce,
ainda, que na coorte de 2010/11 o grupo de doutorados desempregados atinge a sua
dimensão mais elevada detectando-se, simultanemente, que a opção de continuar estudos
assume igualmente nessa coorte o seu valor mais expressivo entre os doutores.
Quadro 2. Percentagem de diplomados que já haviam continuados os seus estudos académicos*,
um ano após a graduação
Diplomados

2004/05

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

Licenciados

16%

64,2%

52,2%

59,4%

53,3%

56,2%

Mestres

15%

20%

14,1%

10,5%

9,1%

8,6%

Doutores

1,9%

22,6%

14,6%

16,9%

27%

18,1%

*Inclui pós-graduações, licenciaturas, mestrados, doutoramentos ou pós-doutoramentos.
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Em termos gerais, a leitura do quadro 2 revela que, inversamente ao que se verifica
para licenciados e doutores, entre os mestres é notório um decréscimo percentual, desde a
primeira coorte inquirida, do grupo daqueles que já continuaram formação académica um
ano após a conclusão do respectivo curso. Assim sendo, se no caso dos diplomados em
2004/05 era primeiramente entre os mestres e depois entre os licenciados que mais
diplomados indicavam já ter continuado estudos académicos um ano após a graduação, na
última coorte há uma alteração que faz com que a primeira posição seja ocupada pelos
licenciados e a segunda pelos doutores.

Nota conclusiva
Neste artigo sistematiza-se um conjunto de questionamentos teórico-empíricos por forma
a contribuir para o aprofundamento da compreensão sobre transições entre universidade e
mercado de trabalho protagonizadas por licenciados, mestres e doutores num período
marcado por mudanças que associamos à implementação do Processo de Bolonha. A
análise realizada permite identificar, em seguida, algumas leituras conclusivas que
suscitam novas interrogações e hipóteses, as quais importa explorar em futuras pesquisas
sobre transições entre educação e trabalho realizadas nesta e noutras instituições de ensino
superior.
Os dados empíricos apresentados ilustram o modo como as transições da universidade
para o mercado de trabalho se têm vindo a caracterizar, crescentemente, pela diminuição
da percentagem de empregados e estagiários, em simultâneo com o aumento de
desempregados e inativos. Estas tendências são convergentes com os resultados de vários
estudos que vêm apontando, com cada vez maior acuidade, as dificuldades de acesso ao
emprego por parte dos diplomados de ensino superior, ainda que também se sublinhe que
essas dificuldades tendem, mesmo assim, a ser menos incisivas neste grupo de graduados
do que entre indivíduos que terminaram níveis de escolaridade inferiores (Cardoso & all.,
2012; Stiwne & Alves, 2010; Alves N., 2008). Recorde-se que estas constatações não são
específicas do caso português, assumindo um carácter transversal aos vários países.
É igualmente relevante destacar, que a deterioração das condições de acesso ao
emprego por parte dos diplomados não é inequivocamente acompanhada de um
crescimento da desadequação que se possa eventualmente registar entre formação
académica e atividade profissional. Entre os licenciados da UNL, essa inadequação parece
ter aumentado com a implementação do processo de Bolonha, mas não se identifica a
mesma tendência no caso dos mestres e doutores desta universidade. Assim sendo, colocase a hipótese de que as dificuldades de acesso ao emprego vivenciadas pelos diplomados
sejam, em parte, consequências do resultado de dinâmicas económicas e de
funcionamento do mercado de trabalho, não podendo ser linearmente atribuídas a uma
eventual desadequação da formação académica.
No que respeita às transições do mercado de trabalho para a universidade, importa
realçar que os dados apresentados evidenciam que a procura crescente de formação
académica pela generalidade dos diplomados da UNL, apenas um ano depois da
conclusão do respectivo curso, é uma tendência clara e bastante expressiva. Essa procura é
mais evidente entre inativos e desempregados, mas é também observável no caso dos
empregados e estagiários. Assim sendo, os dados empíricos relativos aos diplomados da
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UNL reforçam a relevância de considerar quer as transições da educação para o trabalho,
quer as do trabalho para a educação, no contexto do ensino superior após Bolonha. Esta
tendência também tem sido identificada noutros estudos realizados em várias
universidades e politécnicos em Portugal, bem como noutros países (Marques & Alves,
2010).
Numa pesquisa anterior centarda no caso dos licenciados, procurámos explorar em
que medida o regresso ao ensino superior por parte desses diplomados se poderia explicar
pelas dificuldades de acesso ao mercado de trabalho; tendo-se reunido indícios de que “a
procura de formação pós-graduada é expressiva para os indivíduos que se encontram
desempregados ou em situação de grande precariedade e instabilidade profissional, mas é
também muito significativa entre aqueles que protagonizam situações profissionais mais
favorecidas” (Alves, 2016, p. 118). Face a este resultado, justifica-se colocar a hipótese de
que a procura de formação (académica ou de outro tipo) não possa ser directamente
associada a situações profissionais menos favoráveis, não só entre licenciados mas
também entre mestres e doutores. Com efeito, as alterações no funcionamento do mercado
de trabalho que se têm vindo a acentuar nos últimos anos (ex: precarização do emprego),
assim como a valorização significativa da participação em oportunidades de aprendizagem
ao longo da vida nas sociedades contemporâneas, são dois aspectos que certamente
contribuem para explicar as tendências observadas.
Uma outra pista de pesquisa que se considera relevante aprofundar no futuro centra-se
na consideração das variações destas tendências gerais em função da desagregação dos
dados por área disciplinar dos cursos. De facto, sabemos que em alguns domínios (como
por exemplo Medicina, Direito ou Engenharia) os requisitos das ordens e carreiras
profissionais influenciam fortemente, quer as opções de continuar estudos académicos por
parte dos indivíduos, quer a sua aceitação como licenciados no mercado de trabalho.
Adicionalmente, será também relevante explorar, sociologicamente, o modo como
determinadas variáveis (ex: género, classe social, idade,...) configuram opções individuais
nas transições entre educação e trabalho.
Em síntese, conclui-se que a implementação do processo de Bolonha foi
acompanhada de uma deterioração particularmente significativa das condições de acesso
ao emprego por parte dos licenciados, os quais tendem, na maioria dos casos, a prolongar
os seus percursos académicos logo após a obtenção do primeiro diploma no ensino
superior. Estas tendências não podem ser associadas, de modo claro e inequívoco, a uma
eventual desadequação da formação académica aos requisitos do mercado de trabalho que
tenha resultado da implementação do processo de Bolonha. Aliás, de forma inferencial,
entende-se que os dados apresentados acentuam a importância de sublinhar que quer a
educação (num entendimento amplo que engloba mais do que apenas a formação
académica) quer o trabalho são atividades que, longe de constituirem etapas sequenciais e
independentes nos percursos dos sujeitos, se configuram como dinâmicas que alternam e
interagem recorrentemente ao longo dos ciclos de vida dos indivíduos nas sociedades
contemporâneas.
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ANÁLISE DA EFICÁCIA, EFICIÊNCIA E MORTALIDADE EMPRESARIAL1

Maria Manuel Serrano, Paulo Neto e Anabela Santos

Resumo Este artigo analisa a eficácia e a eficiência do Programa Leader + e a mortalidade das
empresas que beneficiaram de apoio financeiro no âmbito desta política pública, nas regiões
Norte e Alentejo, no período de 2000 a 2006. A análise da eficácia e da eficiência incide sobre
a totalidade dos projetos de investimento financiados e o estudo da mortalidade empresarial
inclui apenas as empresas do sector privado, com atividade e/ou sede nas regiões citadas, que
beneficiaram de financiameto. A avaliação da eficácia e da eficiência sustentou-se em
indicadores de realização, indicadores de resultado e no rácio input-output. A sustentabilidade
da política pública foi avaliada com base nas taxa de mortalidade das empresas e no estudo da
relação entre a mortalidade empresarial e as variáveis região de pertença, atividade da empresa
e número de sócios. O estudo permitiu encontrar diferenças entre as duas regiões ao nível da
eficácia e da eficiência da politica pública, bem como ao nível da mortalidade empresarial.
Palavras-chave Eficácia, Eficiência, Mortalidade Empresarial, Política Pública

Introdução
O programa Leader +, enquanto exemplo de política pública place-based, teve como
principal objetivo incentivar e apoiar os agentes rurais a refletir sobre o potencial dos seus
territórios, numa perspetiva de longo prazo, e a aplicar estratégias originais de
desenvolvimento sustentável integradas (JOC, 2000).
Este artigo propõe-se analisar a eficácia e a eficiência da política pública e a
sustentabilidade das empresas financiadas por esta iniciativa comunitária. A análise da
eficácia e da eficiência incidiu sobre os 2931 projetos de investimento financiados pelos
22 gabinetes de ação local das regiões Norte e Alentejo. A apreciação da sustentabilidade
dos resultados foi feita com base na taxa de mortalidade das empresas apoiadas
financeiramente e com atividade e/ou sede nas mesmas regiões.
O artigo estrutura-se em quatro tópico: i) enquadramento teórico-conceptual –
aborda-se sinteticamente a temática das políticas públicas place-based, apresenta-se o
Leader + como exemplo desse tipo de política pública e definem-se os conceitos de
eficácia, eficiência e sustentabilidade; ii) metodologia – apresenta-se a metodologia
utilizada, bem como os procedimentos metodológicos seguidos, para o estudo da
eficiência, da eficácia e da mortalidade empresarial; iii) análise dos resultados –
apresentam-se os resultados sobre a eficácia e a eficiência da política, com base em
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Este artigo é uma versão revista e aprofundada do paper apresentado pelos autores no First International
Meeting of Industrial Sociology, Sociology of Organizations and Work e publicado nas respectivas atas do
encontro Serrano, Neto e Santos (2015: 136-148), o qual resultou de uma síntese de trabalhos anteriormente
elaborados pelos mesmos, nomeadamente: Santos, Serrano e Neto (2013: 4303-4322); Neto, Santos e Serrano
(2014: 406-435); Serrano, Santos e Neto (2014: 131-141) e Santos, Serrano e Neto (2015: 33-48).
Os autores agradecem a Rui Veríssimo Batista, Chefe do Projeto PIC Leader +, pelos contributos e informação
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indicadores de realização (output) e indicadores de resultado (outcome) e no rácio inputoutput. A avaliação da sustentabilidade da política fez-se com base na análise das taxas de
mortalidade das empresas apoiadas financeiramente pelo Leader +, também numa
perspetiva comparativa entre Norte e Alentejo); iv) conclusões – põem em evidencia
algumas diferenças entre as regiões Norte e Alentejo, no que respeita à eficácia e à
eficiência da política pública e no que concerne à mortalidade empresarial.

1. Enquadramento teorico-conceptual
1.1. Políticas públicas place-based
As políticas públicas place-based assentam num modelo de governação territorial, em que
o poder de decisão é descentralizado nos atores locais e o plano de ação é delineado com
base nas potencialidades e necessidades de um território, com uma identidade geográfica
definida (Reimer; Markey, 2008). Pretende-se que esta descentralização reforçe a eficácia
e a eficiência do sector público, comparativamente às políticas públicas definidas ao nível
nacional (Berthet, 2008: 134). Contudo, um dos desafios da execução das políticas
territoriais é a definição de unidades territoriais uniformes e a mobilização de diversos
atores em torno de um projeto coletivo comum, numa sociedade marcada essencialmente
pelo individualismo (Lazarev, 2009: 204).
Segundo Barca, McCann e Rodriguez-Pose (2012), o sucesso da implementação de
políticas place-based depende da capacidade de assegurar que os estímulos aos
comportamentos de todos os parceiros estejam alinhados em torno do mesmo objetivo.
Neste contexto, exige-se uma forte articulação entre os conceitos place-based e peoplebased para implementar políticas que conduzam ao desenvolvimento regional (Barca e
outros, 2012: 149).
A abordagem place-based constitui a espinha dorsal da política de coesão para o
período 2014-2020, sendo as Estratégias de Investigação e Inovação Nacionais/Regionais
para a Especialização Inteligente (RIS3) um requisito ex-ante para o acesso aos fundos
estruturais, para cada Estado-membro. Estes instrumentos de orientação estratégica
defendem que os territórios deverão dar prioridade aos recursos endógenos, aos setores de
atividade e/ou tecnologias nos quais possuem uma vantagem comparativa e potencial para
alavancarem atividades inovadoras (Foray, Goddard, Beldarrain, Landabaso, McCann,
Morgan, Nauwelaers e Ortega-Argilés, 2012). O objetivo primordial desta iniciativa é
potenciar a inovação em sentido lato, ou seja, não apenas no domínio da investigação, mas
também no fomento de novos modelos de negócios ou organizacionais. O conceito RIS3
foi desenvolvido com base nas aprendizagens oriundas de anteriores Estratégias Regionais
de Inovação Europeias, cujas avaliações evidenciaram algumas limitações em termos de
resultados e de eficácia (Foray e outros, 2012: 10-12).
Com este estudo procurou-se dar continuidade às investigações realizadas sobre esta
temática, mediante a análise da eficácia e da eficiência de um dos exemplos mais
conhecido de políticas place-based: o Programa de Iniciativa Comunitária Leader.
Quando surge em 1991, o Programa Leader vem defender princípios distintos dos
sustentados pelas teorias clássicas: uma abordagem bottom-up, em vez da abordagem
tradicional top-down e um enfoque territorial, em oposição ao enfoque sectorial,
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conferindo-lhe a capacidade de abordar a problemática do desenvolvimento rural com
base num método inovador (Santos, 2012: 21).
Na altura, defendia-se que a criação de condições para o aparecimento de novas
atividades complementares (ou não) ao setor agrícola serviria de alavanca para o
aparecimento de oportunidades de emprego alternativas e de outras fontes de rendimentos,
com vista a melhorar a qualidade de vida no meio rural (Champetier, 2003). Para a
concretização destes objetivos, o sector privado, o sector público e o terceiro sector, foram
convidados a participar na elaboração dos programas locais (Lazarev, 2009: 191). Estas
parcerias deram origem à constituição dos Grupos de Ação Local (GAL), entidades
responsáveis pela definição, organização e implementação da Estratégia Local de
Desenvolvimento (ELD) e pela seleção dos projetos a serem financiados (CE, 2006: 1015). A diversidade das zonas rurais e a autonomia dos GAL, na transposição dos objetivos
globais ao nível local, originou o aparecimento de ELD na mesma proporção e número
que estas entidades. Na União Europeia, ao longo das três primeiras iniciativas do
Programa Leader, que decorreram de 1991 a 20062, a sua área de intervenção passou de
367.000Km² para 1.577.386Km² e o número de GAL a atuar nessas zonas aumentou de
217 para 893 (CE, 2006: 7). Em Portugal, o Leader I deu origem à constituição de 20
GAL, dois dos quais localizados na região Alentejo. Com o Leader +, Portugal passou a
contar com a presença de 52 GAL, o Alentejo com 8 (Barrocas, 2008) e o Norte com 14.
Apesar dos GAL terem autonomia para definirem as orientações da EDL, em função
das prioridades e potencialidades que identificassem para o território, os resultados finais
teriam de convergir para os objetivos gerais definidos a nível comunitário para o
Programa Leader, no Parecer CE n.º 91/C (CES, 1991), nomeadamente: i) atenuar a
desertificação humana e o envelhecimento populacional; ii) diversificar o tecido
empresarial; iii) valorizar e promover os recursos endógenos do território; iv) estimular
iniciativas e projetos inovadores; v) desenvolver competências, mediante a formação e
qualificação dos recursos humanos ou vi) fomentar a preservação do meio ambiente.
1.2. Eficácia, eficiência e mortalidade empresarial
A análise da eficácia e da eficiência das políticas públicas baseia-se frequentemente na
apreciação das relações existentes entre três elementos: i) inputs – recursos monetários e
não monetários canalizados para a implementação e execução de uma política ou
programa; ii) outputs - realizações materiais e/ou imateriais; iii) outcomes - os resultados
ou efeitos gerados na economia ou no território (CE, 2008; Vollet e Hadjab, 2008).
Neste contexto, “a análise da eficácia e eficiência está baseada na apreciação das
relações existentes entre os inputs, outputs e outcomes” (Mandl, Dierx e Ilzkovitz, 2008:
2). A análise de eficiência verifica se os recursos mobilizados produziram os resultados,
efeitos e impactos pretendidos e a análise de eficácia examina se os objetivos fixados
foram alcançados (CE, 2008: 42). Quando a análise de eficiência é expressa em termos
monetários, o rácio input-output é o indicador mais vulgarmente utilizado para medir a
performance da política ou programa. A sua interpretação indica quanto foi despendido
para se produzir um determinado output (Sapru, 2011: 33). Este indicador corresponde
também, em sentido lato, à “análise custo-eficácia”, a qual tem por finalidade comparar as
2

Leader I de 1991 a 1993, Leader II de 1994 a 1999 e Leader + de 2000 a 2006.

106

Maria Manuel Serrano, Paulo Neto e Anabela Santos

despesas de um programa com os resultados obtidos, para determinar, por exemplo, o
custo por emprego criado (Euréval, 2010:1).
Em suma, a eficácia define-se como uma medida normativa do alcance de resultados
e/ou como a capacidade de satisfazer as necessidades da sociedade através do suprimento
de produtos (bens e/ou serviços). Por sua vez, a eficiência é uma medida normativa da
utilização dos recursos no processo de alcance dos resultados. Estabelece uma relação
técnica entre entradas (inputs) e saídas (outputs), ou seja, entre custos e benefícios.
Representa a relação entre os recursos aplicados e o produto final obtido, ou seja, é a
razão entre o esforço e o resultado, entre a despesa e a receita, entre o custo e o benefício
(Chiavenato, 1983). Neste trabalho, foram considerados como inputs os recursos
financeiros utilizados na implementação do Leader e como outputs o investimento
realizado ao abrigo deste Programa nas regiões Norte e Alentejo, no período de 1991 a
2006.
A mortalidade empresarial depende da dinâmica relacional entre as organizações e o
seu ambiente, a qual tem sido explorada por abordagens de cariz sociológico 3 e de cariz
político e económico4, entre outras. A ecologia organizacional, por exemplo, procura
explicar como as condições sociais, económicas e políticas afectam a quantidade e a
diversidade de organizações e a forma como estas evoluem ao longo do tempo. Mais
especificamente, a teoria ecológica alicerca a investigação sobre as taxas de nascimento e
de mortalidade das organizações em três tipos de processos (Baum, 1996):
i) O processo demográfico centra-se na predominância da visão da dependência da
idade (liability of newness), segundo a qual as organizações mais jovens tendem a
apresentar taxas de mortalidade superiores. A maior vulnerabilidade das organizações
mais jovens deve-se ao fato de estas estarem sujeitas a processos de aprendizagem (e/ou
de criação) de novas regras e rotinas, num momento em que os seus recursos
organizacionais ainda são escassos. Acresce ainda que as organizações mais jovens têm
menor capacidade de influência, de negociação e de estabelecer relações estáveis com
entidades externas e menor legitimidade (legitimacy) Carroll e Hannan (2003). Associada
à dependência da idade está a dependência da dimensão (liability of smallness). A variável
dimensão actua positivamente na legitimidade e na resistência organizacional às variações
ambientais, tornando-as menos vulneráveis ao risco de morte (Hannan e Freeman, 1977),
na medida em que as grandes organizações são vistas pelos stakeholders como sinónimo
de sucesso e como indicador de independência futura (Baum, 1996).
ii) O processo ecológico (Hannan e Freeman, 1977) centra-se em dois aspetos da
variação ambiental para explicar a prevalência relativa das organizações especialistas e
generalistas: a variabilidade (variability) do ambiente e a periodicidade da variação
(grain). As organizações generalistas tendem a ser mais bem sucedidas em ambientais
instáveis, enquanto as empresas especializadas têm mais hipóteses de sobreviver em
ambientais estáveis e cíclicos (Clegg, 1998). Carroll e Hannan (2003) introduzem ainda a
variavel densidade populacional (population density) como variável ambiental chave, no
processo de evolução organizacional a longo prazo. À semelhança das espécies naturais,
as organizações superam várias etapas de desenvolvimento e lutam por um espaço.

3

E.g. A teoria institucional (DiMaggio e Powell, 1983) ou a ecologia organizacional (Carroll e Hannan, 2003).
E.g. A teoria da dependência de recursos (Pfeffer e Salancik, 1978), a teoria da agência (Coase, 1937; Jensen e
Meckling, 1976) ou a teoria dos custos de transação (Williamson, 1981).
4
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Quando os “nichos ecologicos” ficam saturados tendem a aumentar os índices de
mortalidade e o esvaziamento dos nichos permite a sobrevivência das organizações com
maior capacidade de adaptação às condições ambientais, sendo que o crescimento da
população de organizações é limitado pela capacidade de suporte do ambiente (Clegg,
1998).
iii) O processo ambiental inclui a mudança institucional e a evolução tecnológica,
permitindo estabelecer um ponto de interceção entre as perspectivas ecológica e
institucional (DiMaggio e Powell, 1983). A principal convergência entre estas abordagens
reside em questionar como as variáveis do ambiente institucional – e.g. a turbulência
política, a regulamentação governamental ou as ligações institucionais (Baum, 1996) influenciam a dinâmica populacional. No âmbito da perspectiva institucional, o conceito
central para a discussão é o conceito de legitimidade. Se é certo que as organizações estão
sujeitas a regras e a crenças institucionalizadas - às quais se devem conformar pois, do
conformismo aos constrangimentos normativos depende a sua legitimidade5 - é
igualmente veridíco que as organizações ganham legitimidade quando os atores de relevo
as reconhecem como a forma natural de empreender uma acção colectiva - constitutive
legitimation (Meyer e Rowan, 1977). Por sua vez, a inovação tecnológica pode influenciar
profundamente as populações organizacionais porque tem potencial para mudar os
mercados, alterar a importância relativa dos recursos, desafiar as capacidades de
aprendizagem organizacional, alterar a natureza da competição (Cohen e Levinthal, 1990;
Tushman e Anderson, 1986 apud Baum, 1996) e estimular o nascimento de novas
organizações.
Em suma, a análise ecológica estuda populações de organizações e procura explicar
como as condições ambientais possibilitam, ou impossibilitam, certas formas de vida
organizacional. À semelhança das abordagens de carácter mais economicista, o corpo
teórico da ecologia da população é movido pela pressão competitiva (Clegg, 1998)6.
A sobrevivência e a mortalidade das empresas, podem ser estudadas sob vários
ângulos e diversas perspetivas analíticas. O enfoque da análise pode incidir sobre as
condições de criação das empresas e sobre o modo como tais condições afectam o seu
processo de desenvolvimento e de sobrevivência, bem como a evolução futura das
empresas. Nesta perspectiva inserem-se, entre outros, os estudos de Geroski, Mata e
Portugal (2003); Romanelli (1989); Sharma e Kesner (1996); Bamford, Dean e
McDougall (1999); Henderson (1999); Fazzari, Hubbard e Petersen (1988) e Bartelsman,
Scarpetta e Schivardi (2003), os quais identificam como fatores iniciais mais decisivos
para a sobrevivência das novas empresas, os seguintes: i) capacidade de acesso ao
mercado; ii) capacidade para competir com empresas já instaladas 7; iii) assimetrias no
acesso à informação; iv) dificuldades acrescidas de acesso ao crédito.
Outro conjunto de estudos centra-se na análise da influência de determinados factores
na sobrevivência ou mortalidade das empresas, como por exemplo: i) factores ambientais
ou culturais específicos (e.g. personalidade dos fundadores ou opções estratégicas iniciais)
(Kimberly, 1979; Hanna, 1998; Audia, Locke e Smith, 2000; Farinha, 2005); ii) condições

5

Neste sentido, a definição da legitimação social das organizações aproxima-se do conceito de isomorfismo
coercivo (DiMaggio e Powell, 1983).
6
Neste grupo integra-se também a teoria do controlo externo de Pfeffer e Salancik (1978).
7
Confirmando a ideia de que o tempo de presença da empresa no mercado é um factor de diferenciação positiva.
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macroeconómicas de contexto (e.g. as etapas mais decisivas da evolução das empresas
pode coincidir com períodos recessivos ou de crescimento) (e.g. Highfield e Smiley,
1987); iii) factores associados à organização da indústria e dos sectores económicos (e.g.
o modo como as especificidades de cada sector de actividade pode influenciar as
condições de sobrevivências ou a mortalidade de empresas que operam em determinado
sector) (e.g. Gort e Klepper, 1982); iv) factores inerentes à concentração ou dispersão
espacial das empresas (e.g. Carroll e Hannan, 2003); v) dimensão das empresas e
respectivas condições tecnológicas, de inovação e de internacionalização (Gibrat, 1931;
Audrecht e Mahmood, 1994; Santarelli, 1998; Lennox, 1999; Giovannetti, Ricchiuti e
Velucchi, 2011; Hessels e Parker, 2013; Álvarez e Vergara, 2013; Fugazza e McLaren,
2013).
Entre as variáveis identificadas com potencial para influenciar a mortalidade das
empresas encontram-se ainda as seguintes: i) a atuação do empresário/práticas de gestão e
as características do meio envolvente (Ferreira, Oliva, Santos, Grisi e Lima, 2012;
Grapeggia, Lezana, Ortigara e Santos, 2011; Smida e Khelil, 2010); ii) condições
subjacentes ao projeto de criação da empresa (Déprez, 2010); iii) a idade das empresas
(Carvalho, Lopes, Reimão, 2011; Fukuda, 2012); iv) a intensidade competitiva (Agarwal,
1997); v) as características de uma região (Falck, 2007; De Silva e McComb, 2012).
Outra vertente do interesse científico por este tema incide na investigação sobre o
impacto das politicas públicas nos fenómenos de sobrevivência e mortalidade das
empresas apoiadas financeiramente pelo Estado. Também neste domínio têm surgido
estudos e relatórios, entre os quais refira-se, a título de exemplo, o estudo da autoria de
Mamede, Fernandes e Silva (2013) sobre o impacto dos incentivos financeiros (no período
de 2000 a 2006, ao abrigo do POE/PRIME 8) sobre a sobrevivência das empresas
portuguesas apoiadas. Ou, o estudo de Cerqua e Pellegrini (2014) sobre o impacto dos
apoios públicos, no qual os autores concluíram que os subsídios têm uma influência
positiva sobre o emprego, o investimento e o volume de negócios. Consideram ainda que
os apoios públicos podem ajudar as empresas a ultrapassarem o constrangimento de
acesso ao financiamento externo (Colombo, Croce e Guerini, 2013), sendo expectável que
venham a gerar um valor acrescentado e inclusivamente a aumentar a probabilidade de
sobrevivência das empresas (Mamede e outros 2013). A mesma fonte, relativamente à
variação do emprego nas empresas sobreviventes, estima o seguinte: i) as empresas
apoiadas pelo POE/PRIME criaram em média (em termos líquidos) 1,4 postos de trabalho
passados três anos após o início do apoio; ii) as empresas não apoiadas, e directamente
comparáveis com as primeira, perderam em média 0,7 postos de trabalho no mesmo
período de tempo; iii) o montante médio de incentivo, por cada posto de trabalho
adicional, foi de cerca de 55 mil euros (Mamede e outros, 2013).

8

O Programa Operacional da Economia (POE), posteriormente designado Programa de Incentivos à
Modernização da Economia (PRIME), foi financiado por fundos estruturais da União Europeia e integrou o
Quadro Comunitário de Apoio (QCA) 2000-2006.
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2. Metodologia
A análise da eficácia e da eficiência da política pública incide sobre os 2931 projetos de
investimento financiados no âmbito do vetor 1 do Programa Leader +, mais precisamente,
sobre os projetos de investimento financiados pelos 22 GAL das regiões Alentejo e Norte.
Esta análise incide sobre a totalidade dos projetos do vetor 1, ou seja, sobre os projetos
realizados no âmbito do setor público, do setor privado, do terceiro setor e também sobre
os projetos promovidos pelos GAL.
A apreciação da sustentabilidade dos resultados alcançados com o Leader + recai
apenas sobre o setor privado e mais particularmente sobre as 280 empresas, com atividade
e/ou sede nas regiões Alentejo e Norte, que beneficiaram do financiamento do programa,
no período de 2000 a 2006.
A eficácia e a eficiência foram avaliadas com base em indicadores de realização,
indicadores de resultado e do rácio input-output, este último obtido pelo quociente entre
os custos (inputs) e os resultados (outputs). A informação utilizada tem origem no
relatório de avaliação final do Programa Leader + e em dados obtidos junto de diversas
entidades9.
A sustentabilidade da política foi analisada com base na taxa de mortalidade das
empresas financiadas pelo Leader +. A situação das 280 empresas perante a administração
fiscal – ativas ou inativas10 – foi obtida através da consulta da informação de domínio
público disponível no Portal das Finanças.
Determinada a situação das 280 empresas perante a administração fiscal e
identificadas as empresas ativas e as empresas inativas, prosseguiu-se para a
caracterização das mesmas, com base nas seguintes variáveis: i) investimento total
realizado no âmbito do Leader +; ii) idade média das empresas a 31 de dezembro de 2013,
ou aquando da cessação da atividade; iii) densidade empresarial11 média no concelho onde
é exercida a atividade e/ou se encontra sediada a empresa; iv) atividade desenvolvida e/ou
alvo de apoio, nomeadamente indústria 12 e serviços13; v) número de sócios da empresa14.
A metodologia utilizada para o estudo da relação entre as variáveis indicadas foi a
análise estatística descritiva (e.g., médias, frequências absolutas e frequências relativas) e
a aplicação de testes estatísticos que permitem encontrar diferenças entre as populações
(Teste U de Mann-Whitney) e que medem a intensidade e o sentido da relação entre
variáveis (coeficiente de correlação de Spearman).

9

Nomeadamente, GAL, Comissão Gestora do Leader + e Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento
Rural. Refira-se ainda que o acesso às listagens e à descrição dos projetos de investimento executados no Norte e
Alentejo foi facultado pela Autoridade Gestora do PIC Leader +. Esta informação foi cruzada com a informação
acessível no Portal das Finanças, no Portal das Empresas, no Portal da Justiça e em bases de dados de empresas.
10
Considera-se que uma empresa se encontra inativa a partir do momento em que cessa a atividade, em termos
de IVA.
11
Entende-se por densidade empresarial o número médio de empresas por km² num determinado concelho. Neste
estudo, utilizam-se os valores médios da densidade empresarial registados entre 2004 e 2012.
12
Indústria extrativa e transformadora.
13
Comércio, turismo (hotéis, restaurantes, cafés e empresas de animação turística) e atividades de serviços de
apoio às empresas.
14
Distinguem-se as empresas que têm um único sócio (sempre que se trate de uma sociedade unipessoal por
quotas) das empresas com dois ou mais sócios.
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3. Análise de resultados
3.1. Eficácia e eficiência da política pública
Dos 22 GAL estudados, 14 situam-se na região Norte (64%) e 8 na região Alentejo (36%).
Os indicadores de realização (output) permitem verificar que foram executados e
financiados 2931 projetos de investimento, ao abrigo do vetor 1 do Leader +, no Norte e
Alentejo, num valor total de 129,8 milhões de euros. A repartição dos projetos executados
e do investimento realizado foi superior no Norte. Esta região recebeu 64% do
investimento e 55% dos projetos executados, enquanto a expressão desses indicadores na
região Alentejo foi de 36% e 45%, respetivamente.
A contribuição total da Comissão Europeia para a despesa pública foi de 65,4 milhões
de euros, dos quais 40,4 milhões (62%) foram destinados à região Norte e 24,9 milhões
(38%) ao Alentejo. Também a contribuição nacional para esta rubrica, da ordem dos 26,9
milhões de euros, foi bastante superior no Norte (71%). No Alentejo, ficou-se pelos 29%.
A despesa privada total foi de 33,6 milhões de euros e a sua repartição pelas regiões
Norte e Alentejo foi de 19,5 milhões de euros (58%) e de 14,1 milhões de euros (42%),
respetivamente.
O vetor 1 do Leader + previa a criação de 919 postos de trabalho e a manutenção de
1344 empregos e, também neste caso, a contribuição das duas regiões não só foi diferente
como apresentaram um comportamento inverso. Foi o Alentejo que contribuiu de forma
mais expressiva para a criação de 548 postos de trabalho (60%) e para a manutenção de
949 empregos (71%), por comparação com os valores de 317 (40%) e 395 (29%),
respetivamente, da região Norte para os mesmos indicadores de realização.
A análise dos indicadores de resultado (outcome) mostra que no Norte cada projeto
criou em média 0,2 postos de trabalho, enquanto no Alentejo foram criados em média 0,4
postos de trabalho, por projeto. O esforço financeiro necessário para a criação de cada
posto de trabalho, medido em investimento realizado, foi, no Norte (222,3 milhões de
euros), mais do dobro do que no Alentejo (86,4 milhões de euros). Estes dados indiciam
que, do ponto de vista social e do mercado de trabalho, a política foi mais eficáz –
resultados versus objetivos – e mais eficiente – recursos versus objetivos – no Alentejo do
que no Norte.
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Quadro 1. Indicadores de realização e indicadores de resultado, Leader + vetor 1, Norte e Alentejo
Norte

Alentejo
14

Número de GAL

Total
8

22

Indicadores de realização (Output)
N.º Projetos aprovados e executados

i)

1.623

55%

1.308

45%

2.931

Investimento realizado

82.468.252 €

64%

47.329.713 €

36%

129.797.965 €

Despesa pública
Contribuição Comissão
Europeia

40.417.215 €

62%

24.946.789 €

38%

65.364.003 €

19.139.735 €

71%

7.791.162 €

29%

26.930.897 €

19.550.136 €

58%

14.114.784 €

42%

33.664.920 €

Postos de trabalho criados

371

40%

548

60%

919

Emprego mantido

395

29%

949

71%

1.344

ii)

Contribuição nacional

Despesa privada

Indicadores de resultado (Outcome)
Emprego médio criado por projeto
Investimento por posto de trabalho
criado
Investimento por projecto

0,2

0,4

0,3

222.286 €

86.368 €

141.238 €

50.812 €

36.185 €

44.285 €

Fonte: Cálculos elaborados pelos autores com base em Autoridade de Gestão do PIC Leader+ (2008).

O Alentejo apresenta-se também mais eficiente no efeito de alavanca financeiro da
despesa privada (rácio input-output = 1,8 euro) e no acréscimo do nível de emprego (rácio
input-output = 45,5 euros), quando os valores deste rácio para o Norte são, respetivamente
2,1 euros e 108,9 euros. A interpretação do rácio input-output indica que, para gerar 1
euro de despesa privada na região Norte, o cofinanciamento da Comissão Europeia foi de
2,1€, enquanto na região Alentejo o mesmo resultado – 1 euro de despesa privada – foi
atingido com apenas 1,8 € euros de comparticipação da mesma fonte. No que concerne ao
emprego, o custo para a Comissão Europeia, medido pelo cofinanciamento atribuído às
regiões, para alavancar um posto de trabalho adicional na região Norte foi de 108, 9 euros,
enquanto na região Alentejo foram suficientes 45,5 euros.
No entanto, e tendo por base o mesmo raciocínio, pode concluir-se que a região Norte
foi mais eficáz no que diz respeito ao efeito de alavanca financeiro no cofinanciamento
público nacional (rácio input-output = 2,1 euros), uma vez que o esforço financeiro da
Comissão Europeia para gerar 1 euro de cofinanciamento público nacional nessa região
foi menor do que no Alentejo (rácio input-output = 3,2 euros ). O Norte foi também mais
eficáz ao nível do investimento realizado e dos projetos financiados, uma vez que para
essas categorias a região regista indicadores de realização mais elevados do que o
Alentejo.
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Quadro 2. Rácio input-output, Leader +, vetor 1, Norte e Alentejo
Objetivos / Rácio input-output
Objetivo 1: Efeito de alavanca financeiro na despesa privada
Rácio input-output
Objetivo 2: Efeito de alavanca financeiro no cofinanciamento público nacional
Rácio input-output
Objetivo 3: Acréscimo do nível de investimento
Rácio input-output
Objetivo 4: Acréscimo do nível de emprego
Rácio input-output

Norte

Alentejo

2,1 €

1,8 €

2,1 €

3,2 €

0,5 €

0,5 €

108.941 €

45.523 €

Fonte: Elaborado pelos autores com base no quadro I.

3.2. Mortalidade empresarial
As 280 empresas distribuem-se de forma desigual pelo Alentejo (55%) e pelo Norte
(45%), sendo igualmente distinta a repartição dos projetos pelas duas regiões. Estas
entidades foram responsáveis pela execução de 344 projetos de investimento, o que
significa que algumas empresas beneficiaram mais de uma vez do apoio atribuído pelo
Leader +. O Alentejo agrega 57% dos projetos, o que equivale a uma média de 1,3
projetos por empresa, enquanto o Norte regista cerca de 43% dos projetos financiados, o
que equivale a uma média de 1,2 projetos por empresa.
No período 2002 a 200815, o investimento total financiado foi de 20,6 milhões de
euros, dos quais 53% incidiram na região Alentejo e 47%, na região Norte. Em média,
tanto o valor investido por empresa, como o montante executado por projeto, foram
superiores no Alentejo, em cerca de 9% e 19% respetivamente, do que os valores da
região Norte.
A longevidade média da totalidade das empresas em estudo é de 14,8 anos. No
entanto, as empresas alentejanas atingem uma idade média inferior (14,5 anos) à idade
média das empresas situadas a norte, que chegam aos 15 anos.
A 31 de dezembro de 2013, 56 das 280 empresas já tinham cessado a atividade, o que
se traduz numa taxa de mortalidade média de 20%, com maior expressão na região
Alentejo. Assim, enquanto o Alentejo apresenta uma taxa de mortalidade das empresas
apoiadas de 21,4%, o valor da mesma taxa para o Norte é de 18,3%.

15

Ainda que o Leader + tenha decorrido entre os anos 2000 e 2006, as primeiras aprovações de candidaturas
verificaram-se apenas no início de 2002. O período de aprovação dos pedidos de apoios submetidos até 31 de
dezembro de 2006 prolongou-se até 2007 e o encerramento das últimas candidaturas aprovadas nesses anos
(2006 e 2007) estendeu-se a de 2008.
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Quadro 3. Informações gerais sobre as populações de empresas apoiadas no âmbito do Programa
Leader +
Alentejo

Norte

Total

197

57.3%

147

42.7%

344

10 932 040.37 €

52.9%

9 728 275.89 €

47.1%

20 660 316.26 €

Comparticição FEOGA

4 035 967.95 €

52.8%

3 612 688.94 €

47.2%

7 648 656.89 €

Comparticição MADRP

1 474 334.63 €

50.9%

1 423 184.86 €

49.1%

2 897 519.49 €

Comparticipação Privada

5 421 737.79 €

53.6%

4 692 402.09 €

46.4%

10 114 139.88 €

55 492.59 €

-

66 178.75 €

-

60 059.06 €

N. ° Empresas

154

55.0%

126

45.0%

280

N. ° projectos/empresa

1.3

-

1.2

-

1.2

Investimento/empresa

70 987.28 €

-

77 208.54 €

-

73 786.84 €

14,5 anos

-

15 anos

-

14,8 anos

33

58.9%

23

41.1%

56

21.40%

-

18.30%

-

20.00%

N. º Projectos financiados
Investimento total realizado

Investimento/projecto

Idade média das empresas
Total empresas inactivas
Taxa
de
inactividade
(mortalidade)

Fonte: Elaborado pelos autores com base em informação da Autoridade de Gestão do PIC Leader+ (2008);
https://www.portaldasfinancas.gov.pt;
http://www.portaldaempresa.pt;
http://publicacoes.mj.pt
e
http://www.linkb2b.pt

O estudo da relação entre as variáveis status das empresas (ativa/inativa) e a região
(Alentejo/Norte) aponta para a inexistência de associação entre estas as duas variáveis.
Mais especificamente, a taxa de mortalidade das empresas parece não depender da
localização territorial das mesmas, pois os coeficientes de correlação de Spearman não são
significativos, nem ao nível de 10%.
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Quadro 4. Status das empresas * Região de pertença
Região
Total
Alentejo
Status

Activa

121 78.6%

das

Inactiva

33 21.4%

empresas Total

154 55.0%

Correlação de Spearman

Valor

Norte
103 81.7% 224
23 18.3%

56

80.0%
20.0%

126 45.0% 280 100.0%
Sign.

-0.039 0.511
Fonte: Elaborado pelos autores com base em informação da Autoridade de Gestão do PIC Leader+ (2008);
https://www.portaldasfinancas.gov.pt;
http://www.portaldaempresa.pt;
http://publicacoes.mj.pt
e
http://www.linkb2b.pt

A análise da relação entre a variável status das empresas (ativa/inativa) e a atividade
exercida pelas empresas (indústria/serviços) mostra que, também neste caso, os valores da
mortalidade empresarial não parecem associar-se ao tipo de atividade que as empresas
exercem, considerando que o coeficiente de correlação de Spearman não se revelou
significativo.

Quadro 5. Status das empresas * Actividade das empresas
Actividade
Total
Indústria
Status

Activa

das

Inactiva 14 18.9%

empresas Total

60 81.1%

74 26.4%

Correlação de Spearman

Serviços
164 79.6% 224
42 20.4%

56

80.0%
20.0%

206 73.6% 280 100.0%

Valor

Sign.

0.016

0.787

Fonte: Elaborado pelos autores com base em informação da Autoridade de Gestão do PIC Leader+ (2008);
https://www.portaldasfinancas.gov.pt;
http://www.portaldaempresa.pt;
http://publicacoes.mj.pt
e
http://www.linkb2b.pt

Verifica-se a existência de uma correlação negativa, embora fraca, entre a variável
status das empresas (ativa/inativa) e o número de sócios (um sócio/dois ou mais sócios),
ao nível de significância de 10%. Isto poderá significar que as taxas de mortalidade mais
elevadas se verificam nas empresas que possuem menor número de sócios envolvidos no
processo de gestão da empresa, podendo também indiciar que se trata de empresas de
menor dimensão.
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Quadro 6. Status da empresa * Número de Sócios
Número de Sócios
Total
1 único sócio 2 ou mais sócios
Status

Activa

29

69.0%

195

das

Inactiva

13

31.0%

43

42

15.0%

238

empresas Total

Valor

Sign.

-0.115

0.055

81.9% 224

80.0%

18.1%

20.0%

56

85.0% 280 100.0%

Correlação de Spearman
Fonte: Elaborado pelos autores com base em informação da Autoridade de Gestão do PIC Leader+ (2008);
https://www.portaldasfinancas.gov.pt;
http://www.portaldaempresa.pt;
http://publicacoes.mj.pt
e
http://www.linkb2b.pt

O resultado do teste U de Mann-Whitney, que tem por objetivo testar a
independênecia entre duas variáveis, mostra que a variável status das empresas
(ativa/inativa) difere em função das variáveis idade da empresa e investimento realizado,
mas não difere em função da densidade empresarial concelhia.

Quadro 7. Resultados do Teste U de Mann-Witney
Teste

Sig.

A distribuição da Idade é idêntica nas
categorias de Status

Hipótese nula (H0)

Teste U de
Mann-Witney

0.000

Rejeitamos a hipótese nula

Decisão

A distribuição da Densidade Empresarial é
idêntica nas categorias de Status

Teste U de
Mann-Witney

0.263

Não rejeitamos a hipótese
nula

A distribuição do Investimento Total é idêntica
nas categorias de Status

Teste U de
Mann-Witney

0.019

Rejeitamos a hipótese nula

Fonte: Elaborado pelos autores com base em informação da Autoridade de Gestão do PIC Leader+ (2008);
https://www.portaldasfinancas.gov.pt;
http://www.portaldaempresa.pt;
http://publicacoes.mj.pt
e
http://www.linkb2b.pt.

Por sua vez, a interpretação do coeficiente de correlação de Spearman aponta para a
existência de uma correlação negativa entre as variáveis status e idade das empresas,
assim como entre as variáveis status e o investimento realizado. Assim sendo, pode
depreender-se que as taxas de mortalidade empresarial mais elevadas se relacionam com a
menor idade das empresas e com valores mais reduzidos de investimento.
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Quadro 8. Resultados coeficiente de correlação de Spearman

Status

Idade

Dens_Emp

Investimento

Status

Idade

Dens_Emp

Investimento

Coef. Correlação

1

-0.247***

-0.067

-0.14 **

Sign. (bilateral)

.

0.000

0.265

0.019

Coef. Correlação

-0.247***

1

0.162***

0.096

Sign. (bilateral)

0.000

.

0.007

0.107

Coef. Correlação

-0.067

0.162***

1

-0.087

Sign. (bilateral)

0.265

0.007

.

0.147

Coef. Correlação

-0.14**

0.096

-0.087

1

Sign. (bilateral)

0.019

0.107

0.147

.

Fonte: Elaborado pelos autores com base em informação da Autoridade de Gestão do PIC Leader+ (2008);
https://www.portaldasfinancas.gov.pt;
http://www.portaldaempresa.pt;
http://publicacoes.mj.pt
e
http://www.linkb2b.pt
Legenda: *** significativo ao nível de 1%; ** significativo ao nível de 5%; * significativo ao nível de 10%.

4. Conclusões
A análise comparativa da eficácia e da eficiência do vetor 1 do Leader +, no Norte e no
Alentejo, revelou diferenças de desempenho entre as duas regiões. No total dos 22 GAL
estudados, 14 localizam-se na região Norte e 8 na região Alentejo, sendo que na primeira
cabe a maioria dos projetos (55%) e na segunda, 45% dos 2931 projetos aprovados e
executados.
Os indicadores de realização (output) apresentam-se invariavelmente superiores na
região Norte. Porém, no que concerne aos postos de trabalho e à manutenção do emprego,
o comportamento dos indicadores é inverso, ou seja, é no Alentejo que se verifica maior
criação de postos de trabalho (60%) e maior capacidade de manter o emprego (71%), logo
o Alentejo foi mais eficáz e mais eficiente do que a região Norte nesses domínios.
No âmbito da despesa pública, verifica-se que a eficiência do cofinanciamento da
Comissão Europeia foi superior no Alentejo, nomeadamente no que respeita ao efeito de
alavanca financeira da despesa privada e do acréscimo do nível de emprego. Porém, o
efeito de alavanca financeira no cofinanciamento público nacional foi mais eficiente no
Norte, tendo esta também registado uma maior eficácia no volume do investimento
realizado e no número de projetos financiados.
No que concerne aos valores da mortalidade empresarial, no período 2000 a 2006, das
empresas que beneficiaram de apoio financeiro do Programa Leader + verifica-se que o
Alentejo apresenta uma maior proporção de empresas (55%), de projetos financiados
(57%) e de investimento do que o Norte. Porém, quando a análise recai sobre a taxa de
mortalidade das empresas, a situação inverte-se, ou seja, o Alentejo apresenta uma
situação menos favorável, com uma taxa de mortalidade empresarial (21,4%) superior e
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com as empresas a morrer em idade mais jovem (14,5 anos) do que no Norte, em que a
expressão numérica das mesmas variáveis é de 18,3% e 15 anos, respetivamente.
Parece não existir uma relação direta entre a taxa de mortalidade das empresas, a sua
localização geográfica (Alentejo/Norte) e a atividade desenvolvida (indústria/serviços).
Porém, o mesmo não se verifica na relação entre a taxa de mortalidade das empresas e o
número de sócios que as empresas possuem. Neste caso, verifica-se uma correlação
negativa entre as variáveis, podendo esta indiciar que a taxa de mortalidade tende a ser
menor quanto menor for o número de sócios das empresas.
No que respeita ao estudo das diferenças entre populações, conclui-se que estas
diferem em função da idade das empresas e do investimento nelas realizado, mas não em
função da densidade empresarial do concelho onde se localizam.
Em suma, parece haver indicios de que a taxa de mortalidade empresarial está
maioritariamente associada a fatores endógenos às próprias empresas e nem tanto a fatores
exógenos. Como foi demonstrado, a localização das empresas na região Alentejo ou na
região Norte, bem como a densidade empresarial do concelho em que desenvolvem a sua
atividade, não estão relacionados com a variável status da empresa (ativa/inativa), ou seja,
parecem não influenciar a taxa de mortalidade empresarial. Porém, fatores internos, como
a idade da empresa, o investimento realizado ou as práticas dos órgãos de gestão (e.g., o
número de sócios a intervir no capital social e na gestão diária da empresa ou o
investimento a ser realizado) parecem ter uma maior influência sobre a mortalidade das
empresas, uma vez que essas variáveis apresentaram correlação negativa com o status das
empresas estudadas.
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REGIONAL CONVERGENCE AND R&D INVESTMENT: APPLIED
INVESTIGATION IN PORTUGAL

Gertrudes Saúde Guerreiro1 e António Henriques Martins Guerreiro1

Abstract R&D investments are seen has having an enormous potential impact on the
competitive position of regions and perhaps on regional convergence (or divergence) too. The
aim of the paper is to study both the localization of R&D investments and regional income
distribution among the NUTs 3 regions of Portugal to conclude if these variables are related or
not. To study the spatial convergence (approximation) of per capita income (GDPpc) and R&D
investments in the regions of Portugal, we use a standard methodology of spatial econometrics.
We conclude that regions with higher GDPpc are not the same with the highest concentration
of R&D investments, with the exception of the northern coastline. The R&D investments are
geographically linked to the network of higher education institutions, especially in the interior
regions of the country. The northern regions reveal more dynamic in terms of R&D, which
apparently is not felt in the population's standard of living measured by GDPpc.
Keywords R&D Investment, Income Distribution; Regional Inequality; Regional
Convergence; Spatial Econometrics

1

Introduction

Investment in research and development (R&D) is discussed in the literature as an
enhancer element for economic growth and determinative of regions competitive position,
notably via the creation of knowledge. Kim (2011) reports that the R&D investment is an
important input in the production function of knowledge and as such in human capital.
On the other hand, according Rego & Caleiro (2010, 2012) and Rego et al. (2012),
cited in Guerrero & Caleiro (2014), human resources with a high level of training are an
essential element in territorial development and binomial social / territorial cohesion.
In this context, Guerreiro & Caleiro (2014) conducted a spatial convergence analysis
of knowledge in Portugal (Mainland) and concluded that this is an unequal country in
terms of location of its most skilled human resources. Between 1991 and 2011, despite the
qualifications (percentage of resident population with higher education) have risen
considerably, the process of regional convergence was insignificant (Guerreiro & Caleiro,
2014).
In this paper we intend to deepen the study of regional imbalances in Portugal, in
particular as regards the R&D investment and its consequences, or reflection, in terms of
GDPpc growth and convergence (or divergence) of regions.
In most applied studies, regional (or spatial) economic convergence is studied with
GDPpc growth (see is the work of Barro and Sala-i-Martin). However, since R&D
investment is a key factor in economic growth is important to know the pattern of spatial
1

The authors are pleased to acknowledge the amendments suggested by colleague António Bento Caleiro the
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distribution of it and whether the regions have converged or not in terms of both R&D
spending and employment. It is expected that a relevant spatial convergence of the R&D
investment can be reflected in a spatial convergence in terms of economic growth (GDPpc
growth). An applied study conducted in Germany (Funke & Niebur, 2000) revealed the
existence of regional spillovers in terms of R&D and the geographical proximity
importance.
This paper presents the first results of an ongoing research, which aims to find out if
geographic location of R&D investment (spending and job creation) is related to regional
distribution of income (GDPpc) in Portugal, and if geographic location of R&D
investment contributes to the convergence (or divergence) of income in space.
After this brief introduction, Section 2 describes the data and methodology, Sections
3 and 4 present the results in terms of regional distribution and spatial convergence of
GDPpc and R&D Investment, and Section 4 concludes.

2

Data and methodology

About R&D investment, we use the data for R&D2 spending per capita3 and employment
in R&D sector, available on the National Statistical Office (INE) website. The GDPpc (at
current prices4, expressed in 1000 euro / inhabitant) is obtained from the regional
accounts, also available on the INE website. The geographical unit that we consider
corresponds to the regions NUTs 3 of the continent and the period under analysis is 20032011.
To evaluate the spatial convergence (approximation) of per capita income (GDPpc)
and R&D investment between the Portuguese regions we apply a standard spatial
econometric methodology: we compare the values recorded for each geographical unit
with the recorded value by neighboring geographic units at the beginning and in the end
of the analysis period. Our spatial weight matrix is the inverse function of the geographic
distance between the centroid of geographical units (Chen, 2013 cited by Guerreiro &
Caleiro, 2014).
With regard to the assessment of spatial convergence of the variables under study, see
Figure 1 (Guerreiro & Caleiro, 2014), for proper interpretation of results.
There is convergence if the regions are closer the national average (bisecting of each
axis) and we can evaluate each region relative to its neighbors. We can register three types
of situations:
• Convergence of a given region and simultaneously of their neighbors;
• Convergence of the region without observing convergence in neighboring regions;
• Convergence just in neighboring.

2

Information on R&D investment is discontinued for regions Pinhal Interior Sul, Serra da Estrela, Oeste e Baixo
Mondego, due to statistical confidentiality. As such, we can not draw conclusions with regard to these regions.
3
The R&D expenditure per capita are obtained by simple division of R & D spending by the total resident
population in each region, year by year, both variables available on the INE website. This indicator, in this work,
is expressed in 1000 euros / inhabitant.
4
In a next stage of this work (still in progress) we intend to treat GDPpc at constant prices, which is especially
relevant when we analyze the (real) growth of this indicator.
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Figure 1. Spatial convergence process (Guerreiro & Caleiro, 2014)

3

Regional distribution of GDPpc and R&D investment

With regard to regional distribution of GDPpc (Figures 2 and 3) we observe that the
coastal edge of the continent has the highest values and this trend is maintained for two
years - 2003 and 2011 - the beginning and end of the period, respectively.
The behavior of variables related to R&D investment, employment (Figures 4 and 5)
and expenses per capita (Figures 6 and 7), denotes a change in the concentration of higher
values from inside in 2003, for the coastal regions in 2011. There is a movement of darker
spots for coastal regions, both in terms of employment and expenditure per inhabitant,
with some exceptions, in particular for regions where they are located universities. For
example, look up the regions of Central Alentejo (University of Évora in Évora), Cova da
Beira (University of Beira Interior in Covilhã), Douro (University of Tras-os-Montes and
Alto Douro in Vila Real) and Algarve (University of Algarve in Faro).
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Figure 2. Regional distribution of GDPpc in 2003.

Figure 3. Regional distribution of GDPpc in 2011.
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Figure 4. Regional distribution of R&D employment in 2003.

Figure 5. Regional distribution of R&D employment in 2011.
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Figure 6. Regional distribution of R&D expenditure per capita in 2003.

Figure 7. Regional distribution of R&D expenditure per capita in 2011.
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Spatial convergence of GDPpc and R&D investment

In GDPpc growth (Figure 8) we observed almost homogeneous values (close to the
national average for both regions and neighboring regions), which demonstrates a lack of
convergence. In R&D investment (Figures 9 and 10), the growth of the various regions
when compared to the surrounding regions, proves to be very heterogeneous, which would
be expected given the spatial concentration of related variables, as noted in section above.

Figure 8. Growth in GDPpc between 2003 and 2011 - relative positioning of the regions.
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Figure 9. Growth in R&D employment between 2003 and 2011 – relative positioning of the
regions.
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Figure 10. Growth in R&D expenditure per capita between 2003 and 2011 – relative positioning of
the regions.

It will also be interesting to note the relationship between the growth of the regions
on the one hand, in terms of GDPpc, and on the other in terms of R&D investment. We
elaborated cartograms where the size of the associated circumference to every region
reflects the growth of GDPpc (larger circles represent major increases) and the color
represents the growth rates of R&D employment and R&D expenditure per inhabitant,
respectively (Figures 11 and 12).

130

Gertrudes Guerreiro e António Guerreiro

Figure 11. Growth in R&D employment versus growth in GDPpc.

Figure 12. Growth in R&D expenditure per capita versus growth in GDPpc.
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If we do not consider the regions mentioned in footnote # 2, cartograms of Figures 11
and 12 show no coincidence, in regional terms, in GDPpc and R&D investment growth
dynamics. It is observed however, in terms of R&D investment, a higher dynamic of the
northern regions, with the exception of the Alentejo Litoral region due to the influence of
the industrial center of Sines (a deepwater port).

5

Conclusion

The analysis carried out allows us to conclude that regions with higher GDPpc do not
coincide with the areas of highest concentration of R&D investment, with the exception of
the northern coastal strip.
In R&D investment, both in terms of job creation as in terms of R&D expenditure,
there is a clear shift of the highest values for the northern and coastal regions. This reveals
greater dynamics of these regions which is reflected in terms of competitiveness. On the
other hand, it is observed that R&D investment is geographically linked to the network of
universities, especially in the interior regions of the country. The northern regions reveal
greater dynamic in terms of R&D, which apparently is not felt in the population's standard
of living measured by GDPpc (in 2011 the northern regions have lower values than those
evidenced by the southern regions5). Understand and explain this evidence of data will be
challenging for a future work.
In terms of future developments, we intend to continue studying R&D investment at
regional level, to see if it can boost investment in other sectors, contributing to job
creation in less developed regions and increasing (or not) population's standard of living,
and why. This analysis may prove to be important in the context of regional planning.
Other aspects to be improved are related to data and methodology. With regard to
data, it is intended to treat the real growth of GDPpc (at constant prices)6 and the real
growth of R&D spending per capita7. With regard to methodology, we intend to analyse
the growth of variables every year, to better understand the whole process. Finally it is
necessary to solve the problem of the regions where information is subject to
confidentiality, which could bias the analysis, not allowing any conclusion on these spatial
units in particular.

5

The Alentejo Litoral region is an exception, on account of the influence of the industrial hub of Sines.
At the time of application of the methodology we just have regional GDPpc information at current prices.
7
Information on R & D expenditure is only available in current prices, so the values at constant prices will
always have to be estimated by the authors.
6

132

Gertrudes Guerreiro e António Guerreiro

References
Chen, Yanguang (2013), “New Approaches for Calculating Moran’s Index of Spatial
Autocorrelation”, PLoS ONE (Vol. 8, n.º7).
Funke, Michael; Niebuhr, Annekatrin (2000), “Spatial R&D Spillovers and Economic Growth –
Evidence from West Germany”, HWWA Discussion Paper no.98, Hamburg Institute of
International Economics.
Guerreiro, Gertrudes Saúde; Caleiro, António Bento (2014), “A convergência espacial do
conhecimento em Portugal”, Livro de Actas do 20.º Congresso da Associação Portuguesa para
o Desenvolvimento Regional, APDR, Angra do Heroísmo, pp. 1230-1238, (ISBN: 978-9898780-01-0).
Kim, ByungWoo (2012), “Growth regression revisited: R&D promotes convergence?”, Applied
Economics (44:11), Taylor & Francis, pp. 1347-1362.
Rego, Conceição; Baltazar, Maria da Saudade; Caleiro, António (2012), “Higher Education and
Social Cohesion”, Higher Education of Social Science (Vol. 2, n.º 2), pp. 17-24.
Rego, Conceição; Caleiro, António (2010), “On the Spatial Diffusion of Knowledge by Universities
Located in Small and Medium Sized Towns”, iBusiness (Vol. II, n.º 2), pp. 99-105.
Rego, Conceição; Caleiro, António (2012), “Acerca dos impactes da Universidade de Évora no seu
meio envolvente. Síntese de alguns resultados obtidos”, in Pereira, S.M.; Vaz, F.L. (coords.),
Universidade de Évora (1559-2009). 450 anos de modernidade educativa, Lisboa, Chiado
Editora, pp. 751-762.

REGIONAL CONVERGENCE AND R&D INVESTMENT

Annex

Figure 13: Geographical units of data

133

134

Gertrudes Guerreiro e António Guerreiro

Gertrudes Saúde Guerreiro, Department of Economics & CEFAGE-UE, University of Évora, Portugal,
gdsg@uevora.pt
António Henriques Martins Guerreiro, Department of Management & CEFAGE-UE, University of Évora,
Portugal, ahmg@uevora.pt

ABSTRACTS / RESUMÉS
ÍNDICE DOS NÚMEROS ANTERIORES
NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE ORIGINAIS
ESTATUTO EDITORIAL / COMISSÃO EDITORIAL

ABSTRACTS/RÉSUMÉS

Abstracts

Impact of Crisis on Employment Regulation
Maria Conceição Cerdeira, Ilona Kovács e
João Dias
The economic and political governance of the
Great Recession started in 2008, framed by the
financial assistance program coordinated by the
troika, brought profound changes in the labor
market in Portugal. The very high
unemployment levels are concomitant with
profound changes in employment regulation
system. This article analyzes the main changes
in this regulation and presents some indicators
of the evolution of collective bargaining. We
conclude that the legislative reform has
enhanced the employer power in the world of
work and set up an option of the
competitiveness by the "low road", ie, based on
the way to reducing labor costs, promoting
quantitative flexibility, in the lengthening of the
working time, the individualization of
employment and devaluation of social dialogue.
Keywords crisis, regulation of employment,
collective bargaining, flexibility, labor market
Structural unemployment and precarious
work in a depressed labour market. old and
new trends in a southern european country
Carla Valadas
In the wake of the 2008 economic and financial
crisis, the labour market situation deteriorated
in many European countries. Beyond common,
apparently converging patterns, unemployment
and precarious work do not have the same
meaning, are not addressed the same way nor
produce similar results in every society. In
countries like Portugal increasing levels of

unemployment and precarious work are also
the result of structural problems and illconceived employment and educational
policies, which are themselves in a process of
re-commodification.
The aim of this paper is to analyse changes in
employment and unemployment ocurring in a
low and fragmented social protection system
through a sociological institutionalism lens.
Empirical data is provided by the analysis of
statistics, documental analysis and semistructured interviews.
Keywords Unemployment, Precarious work,
Social Protection, Employability, Crisis
Labour precariousness and occupational
accidents: relationships and evidences in the
Portuguese context
Teresa Maneca Lima
The 'old' stable employment relationships have
been replaced by new atypical working
arrangements that resume and translate new
notions of time and work space, a more flexible
contractual arrangements and an increase on
labour precariousness. Facing growing job
insecurity, the decline of income and a lower
protection at work, workers tend to assume
greater risks, not only in the labour market, but
also at the workplace. The relationship between
working conditions, precarious employment,
and weakness of the health and safety of
workers emerge as evidence and translation of
recent changes. From a comprehensive
understanding of the work transformations and
the effects on working conditions and on health
and safety of workers, I intent to identify the
impacts of precariousness on the workers’
health and quality of life. Through the
statistical data analysis of occupational

ORGANIZAÇÕES E TRABALHO, n.º 41-42, 2014, pp. 137-142

138

accidents and the characteristics of injured
workers it is possible to build a profile of
workers victims of an occupational accident and
find empirical evidence of increasing
precariousness and work accidents.
Keywords Precariousness; working
conditions; occupational risks; occupational
accidents
Precarious work with care work. Women’s
labour inequality in Spain
Mercedes Alcañiz
The economic crisis and the implementation of
deregulatory measures in the labor market has
led to precarious situations that are aggravated
for women. In Spain, despite the increase in
active female population and the progressive
approach to the male activity rate, a further
detailed analysis reveals that the characteristics
of women in the labor market are more
precarious due to the fact that they hold more
temporary, part-time jobs at atypical working
hours or with a lower wage. In addition to these
characteristics set out by Guy Standing to
define current precariousness, the different
dedication to reproductive or house works adds
to the inequality between men and women. The
purpose of this communication is to present the
precarious situation of the female working
population in the current context of economic
crisis by using the social indicators which show
how, despite a higher labor participation, the
inequality and precariousness persists due to the
persistence of gender stereotypes related to the
consideration of the male as the main
breadwinner of the family and the women as
secondary breadwinner and main caretaker and
as the person in charge of family duties.
Keywords Inequality, precariousness, crisis,
employed female population
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Social Inclusion Policies and Measures:
Representations of Social Professionals
Patrícia Ribeiro, José Alberto Correia e João
Caramelo
Social exclusion has been fought by the
adoption of different social inclusion policies
and measures defined by the European Union
and re-contextualized by each EU country. On
the other hand, there is a tendency to support
the focalization of those measures considering
the local social contexts and the social
professionals are, many times, confronted with
the role of measures´ applicators.
In this paper we have listened 20 social
professionals about their representations of
some of the most commonly used measures to
include socially disadvantaged people: the
Social Insertion Income; adult education
measures and employability measures.
The analysis seems to indicate that these social
professionals feel that social inclusion policies
are forcing adults to be part of those
employability and education measures, and
therefore are producing assisted adults. So,
these measures may not be promoting their
initial purposes, but might have rather a reverse
effect, because they may trigger resistance
processes and different modes of withdrawal
on those beneficiaries’ adults, as well as on
social professionals.
Keywords Social professionals; social
inclusion policies/measures; Social Insertion
Income; adult education measures and
employability measures
Transitions between Education and Work:
graduates of UNL before and after Bologna
Mariana Gaio Alves
In contemporary societies it is noticeable that
the transitions between the educational system
and the labour market are increasingly frequent
in different stages of the life cycle of
individuals. Simultaneously, it is not
uncommon that these transitions become
uncertain and unexpected. In this general
context, the higher education graduates’

ABSTRACTS / RESUMÉS

transitions between education and employment
have been affected, also because of the
implementation of the Bologna Process. This
paper seeks to deepen knowledge and reflection
about the transitions between education and
employment of graduates, masters and PhDs,
through the analysis of empirical data that has
been collected annually since 2010 by the
Observatory of Graduates Transitions into
Work at NOVA (OBIPNova).
Keywords Higher Education; Job market;
Bologna; Transitions
Effectiveness, efficiency and business
mortality analysis
Maria Manuel Serrano, Paulo Neto e Anabela
Santos
This article analyzes the effectiveness and
efficiency of Leader + Program and the
mortality of firms that have received financial
support under this public policy, in the North
and Alentejo, in the period 2000 - 2006. The
analysis of the effectiveness and efficiency
focuses on all the investment projects financed
and the study of firm’ mortality only includes
firms in the private sector, with activity and/or
based in the North and Alentejo, which received
funding. Evaluation of the effectiveness and
efficiency is sustained in output indicators,
outcome indicators and input-output ratio. The
sustainability of public policy was evaluated
based on the death rate of firms and in the study
of the relationship between the firm mortality
and the variables belonging region, business
activity and number of members. The study
allowed find differences between the two
regions in terms of effectiveness and efficiency
of public policy as well as at the level of firms’
mortality.
Keywords Effectiveness, Efficiency, Firms
Mortality, Public Policy
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Regional convergence and r&d investment:
applied investigation in Portugal
Gertrudes Guerreiro e António Guerreiro
R&D investments are seen has having an
enormous potential impact on the competitive
position of regions and perhaps on regional
convergence (or divergence) too. The aim of
the paper is to study both the localization of
R&D investments and regional income
distribution among the NUTs 3 regions of
Portugal to conclude if these variables are
related or not. To study the spatial convergence
(approximation) of per capita income (GDPpc)
and R&D investments in the regions of
Portugal, we use a standard methodology of
spatial econometrics. We conclude that regions
with higher GDPpc are not the same with the
highest concentration of R&D investments,
with the exception of the northern coastline.
The R&D investments are geographically
linked to the network of higher education
institutions, especially in the interior regions of
the country. The northern regions reveal more
dynamic in terms of R&D, which apparently is
not felt in the population's standard of living
measured by GDPpc.
Keywords R&D Investment, Income
Distribution; Regional Inequality; Regional
Convergence; Spatial Econometrics
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Résumés

Impact de la crise sur la régulation de
l'emploi
Maria Conceição Cerdeira, Ilona Kovács e
João Dias
La gouvernance économique et politique de la
Grande Récession a débuté en 2008, encadré
par le programme d'aide financière coordonnée
par la troïka, a apporté des changements
profonds dans le marché du travail au Portugal.
Les niveaux de chômage très élevés sont
concomitants avec de profonds changements
dans l'architecture du système de régulation de
l'emploi. Cet article analyse les principales
évolutions de ce règlement et présente certains
indicateurs de l'évolution de la négociation
collective. Dans ses conclusions, il est souligné
que la réforme législative a renforcé le pouvoir
de l'employeur dans le monde du travail et
mettre en place une option de promouvoir la
compétitivité des entreprises et le pays par le
«bas», à savoir, sur la base de la façon de
réduire les coûts de main-d'œuvre , la
promotion de la flexibilité quantitative, à
l'allongement du temps de travail,
l'individualisation de l'emploi et de la
dévaluation du dialogue social.
Mots-clés crise, régulation de l'emploi,
négociation collective, flexibilité, marché du
travail
Chômage Structurel et Emploi Précaire dans
un marché de travail déprimé. Anciennes et
nouvelles tendances dans un pays de
l’Europe du Sud.
Carla Valadas
La situation des marchés du travail dans les
pays de l’Union Européenne s’est détériorée de
façon très intense après la grande crise de 2008,
avec une hausse très impressive du chômage et
de l’emploi précaire. A par quelques tendences
communes, ses problèmes sociaux ne présent
pas les mêmes charactéristiques, ne sont pas

l’objet de stratégies identiques ni ont les
mêmes conséquences pour les individus dans
toutes les sociétés. Dans um pays de l’Europe
du Sud comme le Portugal, les niveaux élevés
de chômage e l’accentuation de l’emploi
précaire sont aussi le résultat de problèmes
structurels et de politiques d’emploi et
d’éducation peu efficaces, qui sont ellesmêmes dans un processus de reconfiguration.
Dans cet article on analyse les transformations
liées à l’emploi et au chômage et leur
intersection avec un system de protection social
sous-protecteur, selon la perspective de
l’institutionalism sociologique. Nos données
empiriques proviennent d’une analyse
statistique, documentaire et d’entretients semistructurés.
Mots-clés Chômage, Précarité, Protection
Sociale, Employabilité, Crise
Précarité du travail et accidents au travail:
les relations et les preuves dans le contexte
portugais
Teresa Maneca Lima
Les vieilles relations de travail stables ont été
remplacées par de nouvelles modalités de
travail atypiques qui reprennent et se traduisent
par novices notions de temps et d'espace de
travail, dispositions contractuelles plus souples
et une augmentation de la précarité du travail.
Avant une insécurité croissante de l'emploi, la
baisse des salaires et une inférieure protection
du travail, les travailleurs ont tendance à
assumer plus de risques, non seulement au
marché du travail, mais aussi au lieu de travail.
La relation entre les conditions de travail,
emploi précaire et le déclin de la santé et la
sécurité des travailleurs apparaît comme preuve
et la traduction des changements récents. À
partir d'une compréhension des transformations
du travail et les effets sur les conditions de
travail et sur la santé et la sécurité des
travailleurs, nous avons l'intention
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d'identifier les impacts de la précarité sur la
santé et la qualité de vie des travailleurs.
L'analyse des statistiques des accidents du
travail et sur les caractéristiques des travailleurs
sinistrées permet la construction d'un type de
profil des travailleurs victimes d'un accident du
travail et découvrez des preuves empiriques
d'accroître la précarité et les accidents du
travail.

notamment des tâches familiales.

Mots-clés Précarité; conditions de travail;
risques professionnels; accidents du travail

L'approfondissement des problèmes
d'exclusion sociale vient à être combattu par
l'adoption des nombreux dispositifs d'inclusion
sociale, définies de façon transnational par
l'Union européenne, récontextualisées à
l'échelle nationale et transversalement
marquées par des tendances pour que son
adoption soit réalisée d'une manière focalisée et
en rendant compte des particularités sociales
des contextes locales. Dans ces processus les
travailleurs sociaux sont souvent contraints à
assumer un rôle d’applicateurs des mesures
définies par d'autres et d’ailleurs. Pour cet
article, on a écouté les voix de 20 travailleurs
sociaux sur la façon comme ils/elles
représentent des dispositifs plus couramment
utilisées en visant l'inclusion des groupes
sociales défavorisés: le Revenu Minimum
Sociale, des programmes d'éducation /
formation des adultes et des programmes pour
encourager l'employabilité des sujets. L'analyse
effectuée suggère que ces professionnels
considèrent que les politiques et dispositifs
d'inclusion sociale, en définissant une
participation obligatoire des adultes dans des
programmes de promotion de l'employabilité et
de l'éducation / formation, sont en train de
produire des adultes assistés. Dans ce sens, ces
dispositifs sont représentées comme
contribuant non à ce que ils se proposent, mais
plus fortement dans le sens inverse, à savoir, au
déclenchement des processus de résistance et
des différents modes de résiliation, soit des
bénéficiaires, soit des professionnels.

Travail précaire avec travail de soins.
L’inegalité au travail des femmes en Espagne
Mercedes Alcañiz
La crise économique et la mise en place de
mesures de déréglementation sur le marché du
travail ont provoqué des situations de précarité
qui s’accentuent davantage dans le cas des
femmes. En Espagne, malgré la croissance de la
population active féminine et le rapprochement
progressif au taux d’activité masculine, une
analyse plus détaillée montre que les
caractéristiques des femmes sur le marché du
travail sont plus précaires vu qu’elles occupent
plus de postes à durée déterminée, à mi-temps,
avec des journées de travail atypiques et un
salaire inférieur. Outre ces caractéristiques
signalées par Guy Standing pour définir cette
précarité actuelle, les femmes se consacrent,
contrairement aux hommes, à des travaux
reproductifs ou de soins dans leur foyer, ce qui
contribue à accentuer l’inégalité entre femmes
et hommes. Cette communication vise à
exposer la situation de précarité de la
population féminine professionnelle dans le
contexte actuel de crise économique à travers
l’utilisation d’indicateurs sociaux qui montrent
comment, malgré une plus grande participation
professionnelle, la situation d’inégalité et de
précarité se poursuit en raison de la persistance
des stéréotypes de genre liés au fait que l’on
considère les hommes comme les principaux
piliers économiques de leur famille et les
femmes comme soutiens économiques
secondaires qui s’occupent et sont responsables

Mots-clé Inegalité, précarité, crise, population
active féminine
Dispositifs d'inclusion sociale: les voix de les
travailleurs sociaux
Patrícia Ribeiro, José Alberto Correia e João
Caramelo

Mots-clés Travailleurs sociaux;
dispositifs/mesures d'inclusion sociale; Revenu
Minimum Sociale; programmes de promotion
de l'éducation/formation et de l'employabilité
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Les transitions entre les études et le
travail: diplômés de l'UNL avant et après
Bologne
Mariana Gaio Alves
Dans les sociétés contemporaines est
observable que les transitions entre le système
éducatif et le marché du travail sont de plus en
plus fréquentes dans les différentes étapes du
cycle de vie des individus. En même temps, il
est habituel que ces transitions soient
actuellement plus incertaines et inattendues.
Dans ce contexte général, les transitions entre
l'éducation et l'emploi des diplômés de
l'enseignement supérieur ont été aussi affectées
par la mise en œuvre du processus de Bologne.
Cet article vise à contribuer à approfondir la
connaissance et la réflexion sur les transitions
entre l'éducation et l'emploi des licenciés, des
maîtres et des PHDs, grâce à la mobilisation de
données empiriques qui ont été recueillies
chaque année depuis 2010 par l’Observatoire de
l’Insertion Professionnelle de Universidade
Nova de Lisboa (OBIPNova).
Mots-clés l'enseignement supérieur; le marché
du travail; Bologne; transitions professionnels
Analyse de l'efficacité, efficience et mortalité
des entreprises
Maria Manuel Serrano, Paulo Neto e Anabela
Santos
Cet article analyse l’efficacité et l’efficience du
Programme Leader + et la mortalité des
entreprises, situées dans les régions Nord et
Alentejo, qui ont beneficié d’un soutien
financier dans le cadre de cette politique
publique, pour la période 2000 à 2006.
L’analyse de l’efficacité et de l’efficience porte
sur la totalité des projets d’investissement
financiés et l’étude de la mortalité des
entreprises se centre seulement sur les
entreprises du secteur privé, avec une activité
et/ou siège dans les régions citées et qui ont
beneficié d’un financement. L’évaluation de
l’efficacité et de l’efficience est faite sur base
d’indicateurs de réalisation, d’indicateurs de
résultats et du ratio input-output.
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La soutenabilité de la politique publique a été
évaluée sur base du taux de mortalité des
entreprises et de la relation entre celle-ci et les
variables région d’appartenance, activité de
l’entreprise et nombre d’associés. L'étude a
permis de trouver des différences entre les deux
régions en termes d'éfficacité et l'efficience des
politiques publiques ainsi qu’ au niveau de la
mortalité des entreprises.
Mots-clés Efficacité, Efficience, Mortalité des
entreprises, Politique publique
Convergence Régionale et Investissements
en R&D: Une recherche appliquée au
Portugal
Gertrudes Guerreiro e António Guerreiro
Les investissements en R & D présente un
potentiel impact sur la position concurrentielle
des régions et, peut-être, sur la convergence
régionale (ou divergence). L'objectif de ce
document c'est étudier la localisation des
investissements en R & D et la distribution
régionale des revenus entre les régions NUTS 3
du Portugal et évaluer si, entre ces variables, il
y a (ou non) des liaisons. Pour étudier la
convergence spatiale (approximation) du
revenu par habitant (PIBph) et les
investissements en R & D dans les régions du
Portugal, nous utilisons une méthodologie
standard de l'économétrie spatiale. Les résultats
nos montrent que les régions avec PIBph
supérieur ne sont pas las mêmes avec la plus
forte concentration des investissements en R &
D, à l'exception du nord littorale. Les
investissements en R & D sont
géographiquement liés au réseau des
établissements d'enseignement supérieur, en
particulier dans les régions intérieures du pays.
Les régions du Nord révèlent dynamiques plus
fortes en termes de R & D, ce qui n’est
apparemment pas traduit dans le niveau de vie
mesuré par PIBph.
Mots-clés Investissements en R&D,
Distribution des Revenus, Inégalité Régionale,
Convergence Régionale, Économétrie Spatiale
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Apresentam-se as normas para
publicação de artigos na revista
Organizações e Trabalho. Para melhor
esclarecimento, bastará verificar a forma
como os artigos, bibliografia e resumos
aparecem apresentados em números
anteriores da nossa revista.
1. Todos os artigos solicitados ou
propostos para publicação na revista
Organizações e Trabalho não devem
exceder os 40.000 caracteres de texto
(incluindo texto de quadros e figuras).
2. Os originais deverão ser
acompanhados do registo em cd ou email, com o processamento de texto em
sistema Windows (Word97-2003), e de
um exemplar em papel, sem indicação
do(s) autor(es) e instituição(ões) a que
pertence(m).
3. Esta identificação pessoal do autor e
da instituição deverá ser retirada do texto
original, por forma a salvaguardar a
objectividade das avaliações, e deverá
também estar de acordo com a qualidade
em que o autor deseja ser apresentado.
Devem também ser fornecidos os
contactos (morada, telefone e e-mail)
para contactos posteriores. Toda esta
informação deve ser escrita em ficheiro
autónomo.
4. Cada quadro ou figura deve constar
também em ficheiro autónomo (ex:
fig1.doc; quadro1.doc…). Os títulos,
notas e legendas referentes às figuras e
quadros devem ser escritos no próprio
texto original junto aos quadros e
figuras.

5. Os autores deverão procurar limitar o
uso de quadros, gráficos ou esquemas
inseridos no texto.
6. Os textos deverão ser acompanhados
de resumos, com um máximo de 10
linhas. O resumo em português e as
respectivas palavras-chave em português
devem estar no próprio texto,
imediatamente a seguir ao título do
artigo. Os resumos em francês e inglês,
bem como os respectivos títulos e
palavras-chave devem ser colocados em
ficheiros autónomos e separados (um
ficheiro para os conteúdos em francês e
um ficheiro para os conteúdos em
inglês).
7. As notas devem ser apresentadas em
pé-de-página, e a bibliografia deve ser
apresentada no fim do artigo. A
bibliografia deve ser ordenada segundo o
apelido do autor.
7.1.As notas bibliográficas não devem
ser colocadas em pé-de-página mas
sim no próprio corpo de texto de cada
artigo, p. ex.: (Santos, 1990).
8. A referenciação bibliográfica deve
seguir as normas consagradas:
a) Livros: Apelido, e Nome Próprio do
autor ou (org.) (Ano de edição), [e
eventualmente da 1 edição], em caso
de colectânea; usar o primeiro e a
expressão e outros, (se mais do que
um, e NÃO et al), Título da Obra,
Local de edição, Editor;
b) Artigos em publicação em série:
Apelido, e Nome Próprio do autor
(Data), “Título do artigo”, Título da
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edição, Editor, Páginas.
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bibliografia nem no próprio texto (EX:
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9. As citações devem ser traduzidas.
10. Aquando da utilização de aspas,
deve usar-se"…" e nunca «…» ou '…'. (o
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aspas dentro de aspas "…'…'…").
11. Quando se usam referências
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12. Quando aparecem números de ordem
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14. Na escrita de siglas, não devem ser
colocados pontos a separar as iniciais
(ex.: EUA e não E.U.A.). As siglas
também não têm plural (ex.: as PME e
não as PME's).
15. Todos os termos estrangeiros não
traduzidos devem ser grafados em
itálico, sem aspas (ex.: marketing,
software).
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16. Sempre que se queira destacar um
termo ou frase, utilize o itálico e não o
bold (negrito) ou underline (sublinhado).
17. O Conselho de Redacção informará
os autores da decisão de publicar ou não
os originais propostos, podendo
igualmente sugerir alterações no sentido
da redução do texto ou semelhantes. Esta
informação tem em consideração os
pareceres elaborados pelos membros da
Comissão Editorial na avaliação dos
artigos.
18. Os artigos não publicados só serão
devolvidos aos seus autores quando tal
for expressamente solicitado.
19. As recensões de livros – que
alimentarão a respectiva secção da
revista – deverão ter uma dimensão de 3
a 5 páginas, dactilografadas a dois
espaços.

ESTATUTO EDITORIAL

1. Os Objectivos de Organizações e
Trabalho inscrevem-se nos propósitos
mais gerais da APSIOT, que são o de
promover o conhecimento científico e
técnico no domínio da Sociologia
Industrial, das Organizações e do
Trabalho e, ao mesmo tempo, contribuir
para o conhecimento, aperfeiçoamento,
progresso, divulgação e deontologia da
profissão.
2. Organizações e Trabalho, publicação
semestral, será um dos meios de
comunicação da APSIOT, dirigindo-se a
um público mais vasto que os
profissionais em SIOT, promovendo a
produção de informação e a
comunicação entre investigadores,
formadores, técnicos e parceiros sociais
empenhados na procura de soluções para
os problemas ligados ao mundo do
trabalho e das organizações.
3. Organizações e Trabalho pretende:
- divulgar resultados de investigações
científicas, teóricas e empíricas, de
experiências sociais e investigações
orientadas para a mudança
organizacional e reorganização do
trabalho realizadas, sobretudo, em
Portugal;
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- estimular a investigação científica
sobre a realidade sociocultural das
organizações;
- contribuir para as mudanças sociais e
culturais indispensáveis para o país;
- estar atenta ao que se faz e ao que se
publica, a nível nacional e
internacional, no domínio da SIOT,
admitindo a publicação de artigos de
autores estrangeiros, publicados ou
não em outras línguas e sempre, tanto
quanto possível, traduzidos para a
língua portuguesa;
- ser um espaço de reflexão e de debate
inter e transdisciplinar sobre questões
cruciais para a época que o país
atravessa – organização do trabalho,
inovação, tecnologia, mudança
organizacional, emprego, qualificação
e formação, gestão de recursos
humanos, relações humanas, relações
laborais, condições de trabalho, etc.
4. Organizações e Trabalho pretende ser
uma influência motivadora para a
melhoria da qualidade de vida no trabalho
e nas organizações.
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