lNTERVENc;Ao SOCIAL,

31, 2005: 45-63

Eduarda RIBEIRO*

A fragmentas:ao do mercado de trabalho:
os desafios levantados pelos novos desenvolvimentos
1.0 que ea fragmentas;ao do mercado de trabalho?
Para os economistas, a mercadoria trocada no mercado de trabalho e o
trabalho. 0 pre<;:o do trabalho e o salario. A oferta de trabalho e constituida pelos activos e a procura de trabalho pelas empresas.
Sera que se pode falar de urn mercado de trabalho unico? A realidade
mostra-nos que 0 mercado de trabalho nao e como os outros mercados e
que esta muito segmentado. 0 mercado de trabalho, tal como era apresentado nas teorias mais antigas, nao conseguia explicar urn grande numero
de fen6menos, tais como, as disparidades de salarios e de taxas de actividade entre regi6es, a diversidade dos empregos e das remunera<;:6es, segundo as categorias de trabalhadores, etc. Foi a partir de estudos empiricos,
corn origem frequentemente nas necessidades de ac<;:ao politica, que surgiram as primeiras criticas ao modelo tradicional unico de funcionamento
do mercado de trabalho.
De facto, os modos de funcionamento do mercado de trabalho revelavam-se distintos, por segmentos, que variavam segundo a qualifica<;:ao,
o nivel de instru<;:ao, o genera, a idade, a antiguidade e outros atributos
dos trabalhadores.
Dai o aparecimento das teorias que defendem a separa<;:ao do mercado
de trabalho em dais segmentos principais, mais ou menos hermeticos. Os
empregos localizados no sector primario do mercado de trabalho sao caracterizados por salarios altos e rendimentos elevados para o capital
humano acumulado. Coexistem corn estas caractedsticas, seguran<;:a no
emprego, protec<;:ao social e perspectivas de carreira atractivas. 0 sector
primario e maioritariamente constituido por empresas de dimensao elevada. Pelo contrario, o sector secundario e constituido por empregos
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mal remunerados, de duras:ao limitada e que oferecem uma protec<;:ao
social reduzida. Acresce que a taxa de desemprego observada no sector
secundario e superior a do primario. Finalmente, a taxa de rota<;:ao e a£
mais elevada, devido a condi<;:6es de trabalho pouco atraentes e ausencia
de perspectivas de carreira.

E frequente caracterizar os dois segmentos do mercado de trabalho de
acordo corn o seguinte quadro:
Caracterfsticas dos
empregos

Mercado primario

Mercado secundario

Salarios
Estatuto

Razoaveis
Estavel

Fracas
Predrio

Condir;:6es de trabalho

Correctas e controladas

Mas, corn riscos de
acidentes de trabalho

Qualificar;:6es

Certificadas

Fracas qualificar;:6es,
geralmente nao
reconhecidas

Condir;:6es de promor;:ao

Antiguidade/Meri to

Inexistemes

Condir;:6es de recrutamenta e de ruptura do
contrato de trabalho

Submetidas a regras

Grande flexibilidade

---

-----

Esta separas:ao analitica nao e contudo totalmente verdadeira. Corn
efeito, o dualismo do mercado de trabalho atravessa todos os sectores e,
dentro da mesma empresa, podem coexistir os empregos primarios e os
empregos secundarios. Dai falar-se tambem no mercado interno e no mercado externa. 0 primeiro e constituido pelos trabalhadores (insiders) corn
contratos sem prazo, que a empresa tern vantagem em conservar e relativamente aos quais oferece formas:ao profissional e boas perspectivas de carreira. 0 segundo e formado por trabalhadores suplementares (outsiders),
que a empresa pode recrutar em caso de conjuntura favoravel, mas que
nao beneficiam das mesmas vantagens e que poderao ser dispensados
quando a conjuntura piorar. 0 mercado interno esta relativamente protegido das fors:as concorrenciais que incidem sobre o mercado externa.
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Ha ainda autores que acrescentam, aos mercados de trabalho primario
e secundario, o mercado de trabalho informal, que apresenta caracteristicas muito pr6prias. Inicialmente, o mercado de trabalho informal era
associado a pobreza urbana e ao subemprego, tipico das sociedades pouco
desenvolvidas. Acreditava-se que, nas economias industrializadas, a
informalidade econ6mica assumia apenas uma importancia residual. Os
estudos mais recentes mostraram porem que o peso da economia informal,
nestas economias, estava longe de ser insignificante, apresentando mesmo
alguns segmentos uma expansao apreciavel, tanto em sectores de
actividade econ6mica tradicionais, como nos modernos. A economia
informal compreenderia entao "ao;:6es econ6micas que evitam os custos
e esrao excluidas da proteo;:ao da lei e das regras administrativas que
regulamentam rela<;:6es de propriedade, licenciamento comercial,
contratos de trabalho, delitos, credito financeiro e sistemas de seguran<;:a
social. 1"
Quesrao crucial e a de se saber se existe ou nao mobilidade ascensional entre os segmentos do mercado de trabalho, ou seja, se os trabalhadores do mercado secundario tern a chance de, ap6s urn certo periodo
de tempo e sob determinadas condi<;:6es, passar para o sector primario, ou
se permanecem "prisioneiros" do mercado secundario. Existe tambem a
possibilidade dos trabalhadores transitarem do mercado primario para o
secundario, sem poderem regressar de novo ao mercado primario.

2. Os desenvolvimentos recentes

0 mercado de trabalho tern passado por profundas transforma<;:6es
que, entre outros desenvolvimentos, favoreceram o crescimento dos
empregos adpicos, associados em geral ao mercado de rrabalho
secundario. Estas transforma<;:6es foram largamente influenciadas por
reformas econ6micas, por programas de ajustamento estrutural e pelo
aprofundamento da globaliza<;:ao da produ<;:ao e do comercio.

1

Baganha, Maria Ioannis, Ferrao, Joao, Malheiros, Jorge Macaista, "Os imigranres e o mercado de
trabalho: o caso portugues", Analise Social, vol xxxiv (150), 1999, 147-163.
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As reformas econ6micas empreendidas nos anos mais recentes tern
visado a restaura<;:ao ou sustenta<;:ao do crescimento econ6mico, atraves da
altera<;:ao da organiza<;:ao da produ<;:ao e do trabalho, o aumento da eficiencia na afecta<;:ao dos recursos, o desenvolvimento do sector privado,
a promo<;:ao da abertura da economia e a melhoria da competitividade
internacional, geralmente atraves do refor<;:o das for<;:as do mercado,
em detrimento da interven<;:ao e dos controlos estatais. 0 desenvolvimento rapido da tecnologia actuou tambem de forma a facilitar as altera<;:6es
na produ<;:ao e o aparecimento de uma nova divisao do trabalho. Neste
contexto, verificaram-se tres grandes desenvolvimentos no mercado de
trabalho:
• Uma crescente flexibiliza<;:ao, associada a uma desregula<;:ao do mercado, onde o recrutamento de pessoal altamente qualificado, que
constitui o "nucleo dura" das empresas, vai a par do recurso crescente
a trabalhadores tempod.rios, que se mantem na periferia do sistema
de emprego.
• 0 recurso cada vez maior ainformaliza<;:ao, atraves do crescimento da
economia paralela, da subcontrata<;:ao, do trabalho a tempo parcial
involund.rio, do trabalho por conta propria, favorecendo o aumento
do numero de trabalhadores nao cobertos por legisla<;:ao do trabalho
e corn reduzida protec<;:ao social.
• A maior fragmenta<;:ao, proporcionada pela crescente individualiza<;:ao das rela<;:6es econ6micas e prolifera<;:ao do trabalho atipico e,
muitas vezes, pred.rio. Esta situa<;:ao esd. frequentemente associada a
maiores desigualdades do rendimento, aumento da pobreza,
emergencia de grupos de "novas pobres" e numero crescente de
trabalhadores que nao consegue chegar ao nucleo principal e e
marginalizado.
Ora, de acordo corn a Organiza<;:ao Internacional do Trabalho, os mercados de trabalho devem contribuir para:
• A eficiencia
• 0 crescimento
• A equidade
" A justi<;:a social
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Face aos desenvolvimentos recentes do mercado de trabalho, a pergunta que se p6e e a de saber se estao convenientemente acaureladas as quatro
finalidades apontadas ao mercado de trabalho. Muito em particular, a
escolha (trade-off) entre a eficiencia e a equidade nao pode ser iludida,
sobretudo porque a eficiencia do mercado, embora podendo ser considerada como urn instrumento poderoso do progresso social, nao assegura,
por si so, a justi<;:a social.
Quando a fragmenta<;:ao do mercado de trabalho ultrapassa determinados limites, pode estar em causa a eficacia social do sistema, dando lugar ao enfraquecimento das capacidades socializantes do
trabalho e afectando a coesao social. Daf a imporrancia acrescida da
contratualiza<;:ao das rela<;:6es de trabalho e da reedifica<;:ao do Direito
de Trabalho, de forma a permitir uma resposta adequada aos novos
problemas do mercado de trabalho. Trata-se de urn desafio tanto mais
diffcil de realizar, quanto se sabe que uma das consequencias do acrescimo da competitividade, decorrente das condi<;:6es economicas actuais,
e a desregula<;:ao e a instrumentaliza<;:ao economica do Direito do
Trabalho.
Outro dos efeitos da fragmenta<;:ao do mercado de trabalho ea descentralizas:ao da negocia<;:ao colectiva de trabalho. Se esta descentraliza<;:ao corresponde, em muitos casos, anecessidade de responder a uma diversidade
de situa<;:6es concretas vividas, presentemente, no mundo do trabalho, que
aconselham alguma flexibilidade, pode levantar tambem alguns problemas, quanto aobten<;:ao de uma maior equidade na distribui<;:ao dos rendimentos gerados no mercado de trabalho, em particular quanto ao cumprimento do preceito, "a trabalho igual, salario igual".

3. Fragmenta<;:ao e mercado de trabalho em Portugal

Existem varios estudos sobre a segmenta<;:ao do mercado de trabalho
em Portugal, apontando para algumas das caracteristicas e das causas dessa
segmenta<;:ao. Em menor numero sao as analises sobre as trajectorias de
certos trabalhadores do sector secundario, de modo a averiguar sobre o
grau de mobilidade dos mesmos. 0 conhecimento dos mecanismos de
segmenta<;:ao e a composi<;:ao dos segmentos e contudo essencial para se
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compreender e resolver muitos dos problemas ligados ao desemprego, a
pobreza e a discriminas:ao.
Tendo em conta os trabalhos ji desenvolvidos, afigura-se que a segmenta<;:ao do mercado de trabalho em Portugal esd. predominantemente
ligada aos seguintes aspectos:
• Peso significativo da economia informal e do trabalho nao declarado
• Crescimento e diversificas:ao dos contratos de trabalho atipicos
• Recurso acrescido ao trabalho imigrante
• Segrega<;:ao ligada ao genero
Tern-se a consciencia que hi outros factores que contribuem igualmente para a segmenta<;:ao do mercado de trabalho portugues, mas nao lhes
sera feita referencia ou porque nao ganharam ainda uma dimensao apreciivel ou porque nao foram suficientemente estudados. Eo caso, por exemplo, da idade, sobretudo quando ligada ao trabalho pouco qualificado,
responsive! por uma parte significativa do desemprego de longa duras:ao e
pelas saidas precoces do mercado de trabalho. Outros aspectos, que
poderao contribuir, em maior ou menor escala, para a fragmenta<;:ao do
mercado de trabalho portugues, sao as priticas vigentes quanto a individualizas:ao das remunera<;:6es e aos sistemas de remuneras:ao, relativamente
aos quais as informa<;:6es disponiveis estao longe de serem suficientes.

3.1 A economia informal eo trabalho nao declarado
De acordo corn dados do Banco Mundial, respeitantes a 2001 e 2002,
a percentagem da economia informal relativamente aeconomia oficial tern
vindo a aumentar, a nivel mundial, representando presentemente, em
media, 41% nos paises em desenvolvimento, 38% nos paises ditos de transis:ao e 18% nos paises da OCDE.
A OCDE aponta como factores decisivos para o crescimento da
economia informal nos paises membros, na decada 1989/90-2001/02, os
segumtes:
• As politicas adoptadas pelos governos
• A nova dimensao e estrutura da economia europeia em termos de
mercado unico
I NT ERVEN<;:AO SOCIAL, 3 1,

200 5

A fragrnenra~ao do mercado de trabalho: os desafios levantados pelos novos desenvolvirnentos

I 51

• A nova vertente geoestrategica da economia da Europa, resultante da
queda do muro de Berlim e consequente abertura a Leste.
Em Portugal, a percentagem representada pela economia informal no
PIB 200112002 era da ordem dos 22,5%, uma taxa superior a media da
OCDE (18%) e dos paises constituem a Uniao Europeia (21 %). A taxa de
Portugal e a mesma da Espanha (22,5%) e inferior a da Italia (27%) e
Grecia (28,5%). No entanto, a referida taxa e significativamente superior
as da Fran<;:a (15%), Holanda (13%), Alemanha (16%), Reino Unido
(12,5%), Irlanda (15,7%) e Austria (10,6%).
Comparativamente corn os paises de Leste, so a Eslovaquia e a
Republica Checa apresentavam percentagens inferiores (18,9% e 19,1 %,
respectivamente) a Portugal, ja que todos os restantes paises possuiam
taxas superiores (as correspondentes percentagens eram de 25,1 %, 27,6%,
27,1%, respectivamente na Hungria, Polonia e Eslovenia).
Entre 1989/90 e 2001/02, o peso da economia informal cresceu
porem mais rapidamente em Portugal (+ 41,5%) do que na Europa
(+36%), tendo passado de 15,9% do PIB em 1989/90 para os ja referidos
22,5%.
No que respeita mais especificamente ao trabalho nao declarado, este
pode ser definido como abrangendo todo o trabalho desenvolvido no
ambito da economia subterranea, entendida como sendo a actividade econ6mica nao reconhecida nas estatisticas oficiais da contabilidade nacional
e, tambem, a associada ou integrada na economia legal, mas omitida corn
o prop6sito deliberado de evasao fiscal e fraude e outras vantagens ilegitimas. Entre as formas de trabalho nao declarado que mais contribuem para
a fragmenta<;:ao do mercado de trabalho esrao as ligadas a nao declara<;:ao de
trabalhadores por entidades empregadoras clandestinas ou legalizadas.
A actividade dos empregadores clandestinos em Portugal tem sido
explicada pelo desenvolvimento de estrategias empresariais de redu<;:ao de
custos a qualquer pre<;:o e rapida acumula<;:ao de capital, insuficiencias ao
nivel dos sistemas de informa<;:ao e cultura de incumprimento. De referir
porem que existe um numero consideravel de empregadores ou empresas
legalmente constituidas, que nao declaram parte dos trabalhadores que
exercem actividades por sua conta, conjugando trabalho legal corn trabalho nao declarado.
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Os trabalhadores que em Portugal sao acantonados na economia informal estao geralmente sujeitos a condi<;6es de trabalho particularmente
gravosas, em particular no que se refere a ausencia de protec<;ao, em caso de
doen<;a, acidente de trabalho e acesso as presta<;6es sociais, constituindo urn
segmento do mercado de trabalho especialmente desfavorecido e vulneravel. Estao sobretudo representados cm sectores de actividades espedficas,
coma e o caso da constru<;ao e obras publicas, restaura<;ao e determinados
tipos de servi<;os pessoais e as empresas. Entre estas formas de trabalho estao
o trabalho ilegal de estrangeiros, que sed. objecto de uma referencia mais a
frente, o trabalho infantil e o trabalho domiciliario informal.
No que se refere ao trabalho infantil, sabe-se que e explicado fundamentalmente por raz6es de natureza cultural, econ6mica e social e que esd
concentrado nas zonas None e Centra, no ambito das tarefas domesticas,
agricultura, industria do cal<;ado, vcstuario e confec<;6es, constru<;ao civil,
mobiliario, textil, panifica<;ao e hotelaria. Muito embora os varios inqueritos realizados ao trabalho infantil em Portugal tenham conclufdo que a
maioria dos menores (cerea de 78%, segundo urn inquerito realizado em
1998) 2 esteja simultaneamente a frequentar a escola, uma percentagem
muito elevada (da ordem dos 86,3%, de acordo corn o mesmo inquerito)
nao tinha cumprido a escolaridade obrigat6ria, registando-se a existencia
de urn grau elevado de insucesso escolar, o que se podera reflectir num
abandono escolar mais alto do que o verificado para os outros menores,
constituindo urn factor fortemente pcnalizador da sua integra<;ao no mercado de trabalho formal.
A percentagem efectivamente representada pelo trabalho infantil na
economia portuguesa e diffcil de quantificar. De acordo corn o inquerito
que se tern vindo a citar, na 6ptica dos menores, 4% dos jovens entre os 6
e os 15 anos de idade exercia actividade econ6mica, enquanto que, na
6ptica dos adultos, este valor decrescia para 1,7%. Segundo os autores do
estudo em analise, a diferen<;a de valores reflecte as diferentes percep<;6es
de adultos e crian<;as sobre o que e o trabalho, do ponto de vista da actividade econ6mica e, nomeadamente, sobre o que e o trabalho familiar nao
remunerado. Para os adultos, esse trabalho tende em muitos casos a ser
considerado uma ajucla domestica, enquanto que para a crian<;a e sobretudo associado a trabalho em sentido econ6mico.
2

"Trabalho infantil em Portugal: Caracterizac;:ao Social dos Menores em Idade Escolar e suas
Familias", Ministerio do Trabalho e da Solidariedade, PETI, 2000.
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Na evolw;:ao do trabalho infantil em Portugal existe, cada vez mais, a
convin;:ao de que a utilizas:ao desta mao-de-obra podera estar a transferir-se para a esfera domiciliaria, onde a sua detecs:ao pelas autoridades ainda
e mais problematica.
Por sua vez, o trabalho domiciliario tern sido usado entre nos essencialmente nos sectores do cals:ado e confecs:6es e tern recorrido maioritariamente as mulheres, bem como aos menores. Mais recentemente, o
desenvolvimento das tecnologias da informas:ao e da comunicas:ao e,
em especial do tele-trabalho, tera contribuido, muito possivelmente,
para urn aumento do trabalho domiciliario, sem que se conhes:a
muito bem as caracteristicas dos trabalhadores afectos a este segmento,
ainda que se suspeite que esteja em causa urn conjunto fortemente
heterogeneo.

3.2 0 crescimento ea diversificas:ao dos contratos de trabalho atipicos
As formas de trabalho atipicas sao aquelas que se op6em ao contrato
de trabalho "standard", que e caracterizado como sendo urn trabalho por
conta de outrem, a tempo inteiro, por tempo indeterminado, protegido
pela negocias:ao colectiva de trabalho. Permite a identificas:ao e a insers:ao
social do individuo. Esti ligado a urn unico empregador e exerce-se sobre
urn unico local de trabalho.
As formas de trabalho atipicas distinguem-se do emprego "standard"
ou "emprego classico" essencialmente no que se refere a duras:ao do contrato de trabalho e tern vindo a cobrir novas realidades, que se vao desenvolvendo e transformando, em funs:ao de varios factores, relacionadas nao
so corn as necessidades decorrentes de formas de produzir diferentes das
do passado, proporcionadas entre outras pelas Novas Tecnologias, mas
tambem por novas formas de gestao da mao de obra, o que contribuiu
para o refors:o da segmentas:ao do mercado de trabalho. 0 aumento da
concorrencia e a crescente integras:ao internacional levaram os empregadores a adoptar estrategias de urilizas:ao da mao-de-obra de acordo corn
as flutuas:6es do mercado.
Entre nos, as modalidades mais frequentes de trabalho atipico ou nao
permanente sao os contratos a termo, os contratos de prestas:ao de servis:os
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(recibo verde), o trabalho ligado a empresas de trabalho temporario, o trabalho sazonal e o trabalho ocasional ou pontual. Os contratos a prazo
representam a parcela largamente maioritciria do total do trabalho nao permanente (acima dos 70%, segundo o Inquerito ao Emprego do Instituto
Nacional de Estatfstica).
De acordo corn o EUROSTAT, os contratos nao permanentes representavam, em 2003, cerea de 13% (13,7% e 12,2%, respectivamente para
as mulheres e os homens) do emprego por conta de outrem da Europa 25.
As percentagens encontradas, variam consideravelmente, segundo o
Estado Membra, registando-se valores inferiores ou da ordem dos 5% na
Estonia, Irlanda, Luxemburgo, Malta e Eslovaquia e de 30% na Espanha,
seguida por Portugal e Polonia, corn cerea de 20%.
Para a Europa 15, o crescimento dos contratos nao permanentes registau aumentos ate 2000 (13,6% do total do emprego por coma de
outrem), tendo decrescido marginalmente para 12,8% em 2003. Ja no
que respeita a Portugal, segundo os dados do Inquerito ao Emprego do
lnstituto Nacional de Estatfstica, o peso representado pelos contratos em
analise, no total do emprego por coma de outrem, conheceu urn pequeno
decrescimo entre 1992 e 1994 (12,1% e 10,6%, respectivamente), em
parte como resultado da respectiva sensibilidade a evolw;:ao do nivel da
actividade economica. De facto, existe maior facilidade em contratar trabalhadores nao permanentes, quando a actividade economica se revela
favoravel, e em os dispensar quando ha urn arrefecimento no nivel da
economia, o que explica uma velocidade elevada no respectivo ritmo de
ajustamento. Apos 1994, o crescimento dos contratos atipicos foi muito
rapido, atingindo a percentagem de 21 ,5% em 2002. Depois de 2002
voltou a registar-se urn decrescimo, ja que a proporcrao dos empregos nao
permanentes desceu para 19,8%, o que aponta, mais uma vez, para a sensibilidade destes empregos na evolucrao da conjuntura economica. Varios
autores tern tambem explicado 0 crescimento rapido dos contratos nao
permanentes em Portugal pelo facto da legislacrao do trabalho ser demasiadamente protectora do emprego, em particular no que respeita as dificuldades levantadas aos despedimentos, o que teria levado os empresarios a
flexibilizar a gestao da mao de obra atraves do recurso a estes contratos,
bem como a outras formas de trabalho, como sao os casos dos contratos
de prestacrao de servicros, o trabalho temporario, etc.
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Tanto em Portugal coma na Europal5, a frequencia do trabalho nao
permanente diminui corn a idade. As elevadas percentagens (da ordem dos
40%) encontradas3 nos grupos mais jovens (15 a 24 anos) leva a concluir
que os contratos nao permanentes sao utilizados de forma generalizada
coma uma forma de integrac;:ao dos jovens na vida de uabalho. Existe
porem o receio de que os contratos em estudo, para alem de acudirem as
flutuac;:6es da produc;:ao, de constitu{rem uma porta de entrada dos jovens
no mercado de trabalho e de facilitarem o reingresso no mercado de trabalho dos desempregados de longa durac;:ao, estejam a ser utilizados de
forma abusiva. Particularmente gravosas sao as situac;:oes em que os trabalhadores transitam entre virias ou a mesma modalidade de contrato nao
permanente, sem terem a possibilidade de ocupar um ~mprego por tempo
indeterminado, contra a sua vontade e sem acederem a acc;:6es que lhes permitam aumentar as suas competencias e qualificac;:6es. Neste caso, poder-se-ia falar, corn propriedade, de segmentac;:ao do mercado de trabalho.
Reveste-se, portanto, da maior impord.ncia o estudo das traject6rias
dos trabalhadores corn contratos nao permanentes, ao longo do tempo,
para avaliar se eles se arriscam ou nao a permanecer indefinidamente no
segmento dos empregos precirios e, eventualmente, de mi qualidade e
sem perspectivas de carreira.
Num trabalho publicado em 2002, corn recurso a anilise longitudinal,
defendeu-se que, em Portugal, os contratos nao permanentes eram utilizados, maioritariamente, pelos empresirios no mercado de trabalho, corn a
finalidade de seleccionar trabalhadores para empregos por tempo indeterminado. Mais recentemente\ os mesmos autores voltaram a olhar para as
transic;:6es entre o trabalho nao permanente e os virios tipos de situac;:oes
no mercado de trabalho (emprego "standard" ou nao, desemprego, inactividade) e concluiram que, muito embora os contratos nao permanentes
estejam associados a mais transic;:6es de fora do emprego para as outras
situac;:6es do mercado de trabalho, esta constatac;:ao nao e contradit6ria
corn a sua utilizac;:ao, tanto por parte dos empregadores coma dos trabalhadores, coma meio de procura e de selecc;:ao de empregos, ji que uma
Ribeiro, Maria Eduarda, "0 trabalho a termo em Portugal: explora<;:ao de dados estatisticos",
Colec<;:ao "Estudos" 15, Ministerio da Seguran<;:a Social e do Trabalho.
4 Varejao, Jose e Portugal, Pedro, "Matching Workers to Jobs in the Fast Lane: The Operation of
Fixed-term Contracts", Working Papers. Banco de Portugal. April2004.
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parte significativa dos empregos nao permanentes passavam a empregos
"standard".
A compara<;:ao entre o perfil dos ganhos, em fun<;:ao da idade, dos contratos "regulares" e dos contratos a termo, indica porem que o emprego
tempod.rio implica mais custos para os trabalhadores mais velhos, que
acumularam experiencia no mercado de trabalho se, por alguma razao
(por exemplo, perda do emprego por motivos relacionados corn o fecho
das empresas), perderem o seu emprego "standard". 0 emprego temporario implica a perda da compensas:ao devida a experiencia e a idade
reduz a probabilidade de obter urn novo emprego. Mais particularmente,
ao longo do ciclo de vida, os trabalhadores corn contratos a termo recebem
retribui<;:6es menores tanto pela experiencia como pela antiguidade.

3.3 Recurso acrescido ao trabalho imigrante
Portugal transformou-se, em apenas alguns anos, num pais essencialmente de emigra<;:ao, num pais de destino de imigrantes. Em 1997, o
numero de estrangeiros activos ja era tres vezes superior ao registado no
anode 1980. A partir dos inicios da decada de 90, o volume de entradas
de estrangeiros passou a ser superior ao das saidas, to~nando positivo o
saldo migrat6rio. Presentemente, os imigrantes legais representam ja cerea
de 8% da popula<;:ao activa, percentagem esta que e contudo inferior a dos
pafses onde a imigra<;:ao come<;:ou mais cedo, coma sao os casos da Fran<;:a,
Alemanha, Reino Unido, Holanda, etc. Aquela percentagem subiria para
urn valor superior, se entd.ssemos em conta o trabalho dos imigrantes ilegais que, apesar das legaliza<;:6es extraordinarias entretanto levadas a efeito,
continua a existir.
Ja antes de 1980, se verificara urn boom na chegada de africanos
provenientes das antigas col6nias. Depois de 1980, o numero de
estrangeiros continuou a crescer a urn ritmo apreciavel, verificando-se
simultaneamente uma diversifica<;:ao da origem dos imigrantes, sendo mais
representativos os fluxos provenientes do Brasil e, mais tarde, depois das
mudan<;:as que ocorreram na Europa de Leste, a componente ligada aos
nacionais desses pafses.
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Para alem das raz6es para o aumento do trabalho imigrante relacionadas corn a procura de mao-de-obra, por parte do mercado de trabalho portugues, varios autores 5 tern defendido que existem outros elementos relevantes, designadamente de caracter social e cultural, que estao
associados aos locais de origem dos imigrantes. Assim, a grande representatividade de cidadaos originarios dos PALOP, ainda dominantes nas
decadas de 80 e 90, mostra a relevancia dos las:os culturais e das redes
migrat6rias estabelecidas ao longo da segunda metade dos anos 70. A
imporrancia da comunidade brasileira seria explicada, para alem dos las:os
culturais, pela crise econ6mica brasileira de finais dos anos 80 e a adesao
de Portugal a CEE, que aumentaram tanto o desejo de partir como a
atracs:ao exercida por Portugal. Finalmente, a entrada de imigrantes originarios da Europa de Leste e o resultado do desenvolvimento dos fluxos
migrat6rios internacionais daf provenientes, ainda que eles tenham afectado menos Portugal do que outros pafses da Europa Ocidental. Para alem
das oportunidades oferecidas pelo mercado de trabalho portugues, os factores explicativos destas correntes migrat6rias foram a informa<;:ao que circula nos canais de migras:ao ea acs:ao das redes internacionais que organizam a circulas:ao de trabalho migrante ilegal.
0 padrao de implanta<;:ao dos imigrantes em Portugal tern, por um
lado, uma forte polarizas:ao nas profiss6es altamente qualificadas e nas de
baixa qualifica<;:ao e, por outro lado, uma concentras:ao nas aglomeras:6es
urbanas mais importantes, designadamente na Area Metropolitana de
Lisboa, e em determinados sectores de actividade, tais como constru<;:ao
civil, limpeza industrial, comercio, hotelaria e alguns ramos da industria
transformadora mais intensivos em mao de obra, que praticam trabalho
por turnos 6 • A sobre-representa<;:ao nas categorias altamente qualificadas
deveu-se a primeira fase do processo de internacionalizas:ao da economia
portuguesa, que levou a um aumento dos fluxos de capital estrangeiro ea
uma maior penetras:ao das empresas multinacionais, para alem das necessidades sentidas corn a moderniza<;:ao do tecido empresarial portugues.

Baganha, Maria Ioannis, Ferrao, Joao, Malheiros, Jorge Macafsta, "Os imigrantes e o mercado de
trabalho: o caso portugues", Analise Social, Vol xxxxiv (150), 1999.
6 Malheiros, Jorge Macafsta, "Nova imigra~ao e desenvolvimento regional: sirua~ao actual e oportunidades para as regi6es portuguesas."
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Facto importante a reter e que, para as ocupac;:6es nao qualificadas, a
integrac;:ao dos estrangeiros no mercado de trabalho portugues tern tido
lugar, em larga escala, na economia paralela. 0 estudo de Baganha, Ferrao
e Macaista Malheiros que tern vindo a ser referido mostrou que, mesmo
levando em linha de conta o elevado nivel de informalidade dos sectores
de actividade onde os imigrantes se encontram concentrados, a sua presenc;:a no sector informal e claramente mais significativa do que a situac;:ao
ai vivida pelos trabalhadores portugueses. Par outro lado, o nivel de vulnerabilidade dos trabalhadores imigrantes envolvidos em actividades clandestinas e normalmente mais elevado do que o dos trabalhadores nacionais
na mesma posic;:ao, par duas raz6es principais. Em primeiro lugar, porque
muitos dos trabalhadores clandestinos estrangeiros encontram-se no pais
ilegalmente. Em segundo lugar, porque estes trabalhadores demonstram
frequentemente nao possuirem os conhecimentos necessaries para lidarem
corn os esquemas regulat6rios do pais de destino.
De tudo o que foi dito ressalta a complexidade do sistema de imigrac;:ao portugues, bem como a sua heterogeneidade, o que pode contribuir para a segmentac;:ao do mercado de trabalho. Sendo assim, e importante conhecer os modos de incorporac;:ao dos imigrantes no mercado de
trabalho portugues, ou seja, admire-se que existam factores que conduzem
os imigrantes a segmentos de emprego espedficos.
De acordo corn o mesmo estudo, que se socorreu de urn inquerito realizado junta de imigrantes, foi possivel estabelecer uma tipologia das
modalidades de inserc;:ao dos trabalhadores estrangeiros no nosso mercado
de trabalho, construida corn base em dois tipos de variaveis: variaveis inerentes a estrategia individual (motivos de migrac;:ao, estrategias de procura
de emprego e outras) e variaveis associadas ao funcionamento estrutural do
mercado de trabalho (tipo de contrato, regime de trabalho, estabilidade de
emprego). Foram identificados nove modos basicos de integrac;:ao no mercado de trabalho, correspondendo a nove tipos de perfis de trabalhadores
estrangeiros activos. A referida tipologia permitiu verificar que a dicotomia
basica entre profissionais altamente qualificados e rrabalhadores nao qualificados e apenas uma das caracteristicas do fen6meno, ja que, num quadro
mais abrangente e aprofundado dos processos de incorporac;:ao, foi possivel ter em conta diferentes caracteristicas (estatuto ocupacional, profissao,
tipo de contrato, estrategias associadas a procura de emprego e outras).
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A quesrao que se poe de seguida e a de se saber da possibilidade de
mobilidade dos imigrantes, sobretudo os que se encontram nos segmentos
dotados de condi<;:oes de trabalho mais gravosas, para outros segmentos
detentores de situa<;:oes mais favod.veis, mesmo quando conseguem ver a
sua situa<;:ao regularizada no pais de destino. Estudos realizados noutros
paises revelam que nem sempre os imigrantes podem beneficiar de mobilidade ascensional entre os dois segmentos do mercado de trabalho. 0 caso
da Sui<;:a e particularmente ilustrativo desta situa<;:ao, ainda que deva ser
feita referencia ao facto de ser muito restritivo o sistema de licen<;:as de trabalho em vigor na Sui<;:a, relativamente a popula<;:ao estrangeira.

3.4 Segregac;:ao ligada ao sexo
A segmenta<;:ao do mercado de trabalho em fun<;:ao do genera e especialmente visivel na concentra<;:ao das mulheres em determinados sectores
(segregac;:ao sectorial) e profissoes (segrega<;:ao por prafissoes) e na existencia de remunera<;:oes mais baixas para as mulheres do que para os homens,
para o mesmo trabalho e qualifica<;:ao.
As diferencia<;:oes observadas no mundo de trabalho relativamente as
mulheres tern tambem origem a montante do mercado de trabalho, ao
nivel dos simbolos e imagens ligados ao genera feminino e a divisao sexual do trabalho domestico, em particular o relacionado corn os cuidados as
crian<;:as e aos idosos da familia.
Hoje em dia e cada vez mais reconhecida a centralidade das rela<;:6es sociais de sexo no mundo de trabalho 7 • Os estudos realizados "demonstraram que
as rela<;:oes sociais de sexo tern urn papel fundamental na determina<;:ao das formas de autoridade e de supervisao, na afecta<;:ao de status, remunera<;:oes e formas contratuais, bem como na qualifica<;:ao atribuida a cada tarefa".
De facto, tern-se constatado que as rela<;:oes sociais de sexo praduziram
uma serie de divisoes, que levam a afirmar que as mulheres tendem a ocupar, em geral os empregos secundarios, ou seja, os empregos caracterizados
por piores condi<;:oes de trabalho, remunera<;:oes mais baixas e menores
perspectivas de carreira.
7

Ferreira, Virginia, "A segrega<;:ao sexual do mercado de trabalho- Perspectivas teoricas e politicas",
Sociedade e Trabalho, n° 6 Departamento de Estudos, Prospectiva e Planeamento, MTS, 1999.
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E certo que as mulheres tern vindo a registar progressos no mundo de
trabalho, designadamente no que se refere ao aumento da respectiva participac;:ao no mercado de trabalho, atraves da elevac;:ao das taxas de actividade e do crescimento da sua qualificac;:ao escolar. No entanto, apesar das
melhorias registadas em varios dominios, as disparidades registadas no
mercado de trabalho entre homens e mulheres tern revelado uma inercia
consideravel, particularmente nalguns segmentos do emprego feminino.
Os estudos realizados nesta area 8 tern apontado para duas tendencias
contraditorias. Por urn lado, regista-se urn conjunto de mudanc;:as que
favorecem a equidade entre homens e mulheres no mercado de trabalho,
nomeadamente no ambito das representac;:6es e praticas sociais e familiares
e de incremento da acc;:ao social a favor das crianc;:as e dos idosos. Por outro
lado, " os processos de flexibilizac;:ao e de competitividade que formatam
os sistemas de emprego conduzem a permanencia de urn modelo desequilibrado, na medida em que penalizam especialmente as mulheres, dada a
conciliac;:ao que tentam garantir entre as actividades profissionais e as
domesticas".
Em Portugal, a participac;:ao das mulheres no mercado de trabalho e
superior a media europeia, mas mantem-se abaixo da dos homens (67% e
79%, respectivamente, em 2004), se bem que se tenha vindo a assistir a
uma aproximac;:ao progressiva entre as duas taxas. Nalguns dos paises
europeus corn taxas de actividade femininas superiores as nossas, como sao
os casos da Dinamarca, Finlandia, Suecia, Reino Unido e Holanda, os valores registados devem-se, em proporc;:ao significativa, a importancia ai
assumida pelo trabalho a tempo parcial. Em Portugal as mulheres recorrem relativamente pouco ao trabalho a tempo parcial, que tern conhecido
evoluc;:6es modestas, nos anos mais recentes, apesar de algumas medidas
tomadas para o favorecer. 0 recurso ao trabalho nao permanente das mulheres e porem bastante significativo, situando-se mesmo, em percentagem
da mao-de-obra feminina, acima da dos homens.
0 diferencial entre as taxas de emprego femininas e masculinas era da
ordem dos 12,9 pantos percentuais, no 1° semestre de 2004, mas tern
vindo a atenuar-se, ja que essa diferenc;:a era de 17,4 pantos percentuais,
8

Andre, Isabel Margarida, "Igualdade de oportunidades: urn longo percurso ate chegar ao mercado
de trabalho" Sociedade e Trabalho, n°6, Departamento de Estudos, Prospectiva e Planeamento,
MSS, 1999.
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em 1998. Por sua vez, a taxa de desemprego das mulheres mantt~m-se
superior ados homens (cerea de 1,8 pantos percentuais, no 1° semestre de
2004 e 2,2 pantos percentuais, em 1998).
Em Portugal, as mulheres continuam a ocupar percentagens elevadas
do emprego em sectores de actividade e profiss6es tradicionais, caracterizados por baixos saLirios, de que sao exemplo a textil, as confec<;:6es, os
servis:os pessoais e o trabalho domestico, apesar dos progressos verificados
em sectores detentores de melhores condi<;:6es de trabalho e de salarios,
como sao os casos da Administra<;:ao Publica e da Educa<;:ao. Facto merecedar de realce e a melhoria verificada nos niveis de instru<;:ao das mulheres, que, em determinados grupos et<irios, ultrapassam as dos homens.
Assim, a taxa de nivel educacional (corn conclusao do ultimo ciclo do
secundario) do grupo et<irio dos 20 aos 24 anos era de 52% para as mulheres e 41,2% para os homens, no 1° trimestre de 2004 (44,2% e 34,1 %,
respectivamente, em 1998). Apesar desta evolu<;:ao, os indices de segrega<;:ao entre os sexos, por sectores de actividade 9 e por profissao 10 mantem-se relativamente estacionarios, ao longo do tempo. De acordo corn o
Plano Nacional de Emprego 2004, o valor do indice de segrega<;:ao sectorial era, no primeiro trimestre de 2004, da ordem dos 20,5% (20,6%, em
1998). Os correspondentes valores do in dice de segrega<;:ao por profiss6es
era de 26,5% e 25,2%, respectivamente, o que aponta mesmo para um
pequeno agravamento.
A diferencia<;:ao salarial entre sexos era, segundo o Plano Nacional de
Emprego 2004, da ordem dos 23% no sector empresarial e de 10% no
total dos sectores publico e privado. Estas percemagens revelam tambem
tendencia para nao se modificarem, nos anos mais recentes, apesar dos
progressos registados no nivel de instru<;:ao das mulheres.
De acordo corn alguns autores 11 , "existem fortes indicios de que
a crescente procura de sobre-educa<;:ao por parte das mulheres em paises
Percentagem media nacional de emprego dos homens e das mulheres aplicada a cada sector: as
diferen~as sao somadas para se obter o valor total do desequilibrio entre sexos, apresentado em percentagem do emprego total.
10 Percentagem media nacional de emprego dos homens e das mulheres aplicada a cada profissao: as
diferen-;:as sao somadas para se obter o valor total do desequilibrio entre sexos, apresentado em
percentagem do emprego total
ll Lopes, Margarida Chagas, "A igualdade de oportunidades como estrategia empresarial", Sociedade
e Trabalho, n°6, Departamento de Estudos, Prospectiva e Planeamento, MTS, 1999
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coma o nosso mais nao e do que uma estrategia individual de investimento de compensas:ao - as mulheres tern consciencia de que so corn urn
maior investimento em escolaridade podem atenuar as situa<;:6es
de desigualdade de oportunidades perante o emprego e em materia de
remuneras:ao".
Tendo em conta que as politicas que procuram expressamente limitar
e fazer regredir os niveis de segrega<;:ao em funs:ao do genera devem ter em
conta que as rela<;:6es sociais de sexo sao produzidas em multiplos lugares
na sociedade, designadamente nos sistemas familiares e de parentesco e na
acs:ao do Estado, merece a pena chamar a aten<;:ao para o grau de cobertura das crians:as que beneficiam de cuidados sem ser de familiares. As percentagens fornecidas pelo Plana Nacional de Emprego 2004, apontam
para valores de 21,5%, 70,6% e 90,4%, respectivamente para os menores
de 3 anos, corn 3 e 4 anos e corn 5 anos, percentagens estas que estao longe
de permitirem o desejavel equilibrio entre a vida familiar e profissional,
em particular se se tiver presente que as portuguesas trabalham predominantemente a tempo mte1ro.

4. Sintese

Corn o presente trabalho procurou-se rever os principais conceitos ligados asegmenta<;:ao do mercado de trabalho e apontar para os desenvolvimentos que, a nivel mundial, tern vindo a actuar no sentido do refor<;:o da
fragmenta<;:ao daquele mercado.
No caso de Portugal, considera-se que a segmenta<;:ao do mercado de
trabalho esti predominantemente relacionada corn: o peso significativo da
economia informal e do trabalho nao declarado; o crescimento e diversifica<;:ao dos contratos de trabalho atipicos; o recurso acrescido ao trabalho
imigrante; e a segrega<;:ao ligada ao sexo.
Foram apresentados alguns numeros que pretendem dar a conhecer a
evolus:ao dos factores apontados coma explicativos da segmenta<;:ao do
mercado de trabalho portugues. Essa evolus:ao vai no sentido do refor<;:o
dessa segmenta<;:ao, apesar de se terem registado alguns desenvolvimentos
que atenuaram o grau de segrega<;:ao encontrado em determinados segmentos do mercado de trabalho.
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Esta constata<;:ao levanta desafios a condu<;:ao da polltica econ6mica e
social, em particular na luta contra o desemprego, a pobreza e a discrimina<;:ao, e pode por em causa a coesao social e a efid.cia social do sistema
econ6mico.
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