João
Moura

Modernização industrial
e emprego
Nos países em vias de desenvolvimento, a
difícil reabsorção do desemprego que será
provocado pela modernização industrial necessária para elevar a produtividade, levanta
um problema que preocupa as entidades responsáveis e dificulta a modernização* Será
possível encarar-se esta por forma a reduzir a amplitude daquele problema ou, até, a
eliminá-lo?

1. Desenvolvimento industrial e modernização industrial

Em regra, verifica-se que o rendimento médio por habitante
traduz o grau de desenvolvimento económico de um país, propondo-se o objectivo daquele
desenvolvimento — e, portanto, também
da industrialização1 — a todos os países onde o mesmo rendimento
é baixo. No entanto, constata-se que entre os baixos rendimentos,
correspondentes a diversas nações, há uma grande variedade de
valores.
No quadro I apresenta-se aquele rendimento em 1957 para
l
países, indicamdo-se também, em todos os casos em que
isso ,se tornou possível, os valores para 1962. Observa-se facilmente que é grande a disparidade entre os rendimentos correspondentes aos primeiros países que figuram no quadro e os dos
últimos. Mas apenas entre as capitações? normalmente consideradas
baixais também há acentuadas diferenças: comparem-se, por exemplo, os números relativos à Espanha e ao Afeganistão.
N.
do A. — Estudo subsidiado pelo Instituto de Alta Cultura.
1
No presente artigo, deve tomar-se este termo sempre no seu sentido
restrito, ou seja, de desenvolvimento da indústria transformadora.
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QUADRO I
Rendimento por habitante 2
(em dólares)
Países

1957

1962

Estados Unidos
Suíça
Nova Zelândia
Austrália
Suécia
Bélgica
Holanda
Alemanha Ocidental
Israel
Itália

2109
1510
1359
1242
1181
1130
1087
1O02

2200

545

1390
1300
1340
1400
710

Países

Grécia
Espanha
Japão
Argentina
Portugal
Brasil
Indonésia
índia
Paquistão
Afeganistão

1957

1962

468
456
406
376
321
229
193
120
103
86

580
580
580
380
400
274
210
105

Tais diferençais encontram explicação na diversidade das estruturas económicas dos respectivos países, diversidade essa que
se pode observair através da formação do produto nacional bruto.
A título de exemplo, apresenta-se aquela formação para dois
países de fraco rendimento por habitante, a Grécia e o Paquistão ;
como termo de comparação, apresenta-se a mesma formação para
um país desenvolvido, a Bélgica. Deve esclarecer-se que, para se
permanecer próximo da realidade portuguesa, houve a preocupação de não escolher países de baixa densidade demográfica. Assim,
segundo estimativas populacionais referidas a 1960, as densidades
por quilómetro quadrado eram de 64, 98 e 300 habitantes para,
respectivamente, a Grécia, o Paquistão e a Bélgica3.
Julga-se que os valores do quadro II são suficientes para se
chegar a uma conclusão fundamental relacionada com o seguimento
2
Para 1957, os números foram extraídos do artigo «Les revenus •nationaux du mondie non communiste», de J. P. DBLAHAUT e JS. S. KIRSHEN (Cahiers
Economiques d|e Bruxelles, n.° 10, Abril de 1961, pp. 165-8), no qual se tomou
em consideração o poder de compra interno das moedas ao fazer a redução a
dólares. Os valores para 1960 foram tirados do livro Problemas fundamentais da aeconomia, de | Francisco Pereira de MOURA (Lisboa, Clássica Editora,
1962, 2- edição, p. 2K)8) e resultam da actualização dos rendimentos para 1957
apresentados: no referido artigo; esjte autor destaca que merecem reservas
sérias3 os números refcpeiftamtes à Grécia.
Cf. Annuaire Statistique, Nations Unies, 1961.
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QUADRO II
Formação percentual do produto interno bruto ao custo dos factores,
por ramos de actividade e ia preços constantes 4
Bélgica

1954

Paquistão

Grécia

1960

1954

1960

1954

1960

Agricultura, silvicultura,
pecuária, caça e pesca

8,7

7,7

34,3

28,8

57,7

54,0

Indústrias extractivas ...

4,6

3,1

1,0

1,3

0,2

0,3

Indústrias jtrainsformiadoras e construção

41,2

43,9

21,9

25,4

9,6

12,9

Electricidade, gás e água

2,4

2,9

1,2

2,0

43,1

4:2,4

41,6

42,5

Serviços

Total

100

100

100

100

Total em milhões d© unidades monetárias na413 600 492 500 51 611 70 470
cionais
(francos belgas)
(dracimas)

5

5

32,5

32,8

5

5

100

100

20 145 2i3 241
(rui )iasi)

do presente estudo 6 : ao propor-se o objectivo da industrialização a
países de baixo rendimento por habitante e com elevada população 7, não se pode esquecer que a estrutura económica sobre a qual
4
Os elementos! constantes deste quadro foram obtidos a partir de daidos
publicados em Annwaire de statistiques des oomptabilités nationales, Nations
Unies,, 1961.
,
5
A construção está incluída em serviços.
6
Em relação aosi valoreis aaiíterioress há que eviítlar conclusões precipitadas. Seria o caso, por exemplo, de Be concluir que ias participações1 da
agricultura no produto interno bruto grego ou paquisitanês deveriam tender
para os vatoeisi belgias); steria errado raciocinar deslte modo, pois os respectivos
recursos não |sâo idênticos,
7
Em «L*univers économique ejt social» (Encyclopédie Française, tomo IX,
1960, p. 9, 3(6-1151) Gilbert BLARDONE escreve: «A industrialização é uma necessidade nos países &wperpovoados, para ocupar e dar condições de vida à
populiaçãot, libertar a agriciultura e tornar-lhe possível aumentar a sua produtividade. Permite resolver assim dificuldades sociais consádjeráveis ao assegurar um máximo ide emprego».
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se assentará o esforço de wdustrMimção varia de país para pais,
exigvndo, de cmtezú, que naiqíMe esforço se usem, a par de métodois de aplicação geral, também métodos específicos; em partimear, há que atender a que pa/ra certos países, como é o caso da
Grécia, já existe uma determÍTUida estrutura iridmtrial que participa fortemente Tia consiiittdçãa do prodidto interno bruto. Insiste-se neste ponto, pois embora, desde há alguns anos, se tivesse
arranjado a designação de país em vias de desenvolvimento para
um país com uma estrutura económica já mais evoluída, como é
o caso da Grécia, em relação à de um país como o Paquistão, considerado subdesenvolvido, a verdade é que as preocupações de organismos internacionais e dos autores se têm concentrado essencialmente em métodos de desenvolvimento económico para países
subdesenvolvidos, sem consideração dos aspectos específicos
do
desenvolvimento em países ém vias de desenvolvimento8. Talvez
assim se proceda quer por se tratar de um caso menos geral quer
por se pensar que tais países já estão &n melhores condições para
resolverem as suas próprias dificuldades.
Considere-se agora o que se passa com Portugal, onde, segundo as já referidas estimativa® populacionais relativas a 1960,
a densidade por quilómetro quadrado era de 97 habitantes.
QUADRO III
Produto interno bruto ao custo dos factores, por ramos de actividade
e a preços de 1954 9
1952

Agricultura, silvicultura, pecuária, caça e pesca
Indústrias 'extractivas
Indústrias íteansformadora© e
consitrução
Electricidade, gási e água
Serviços
Total

1961

Milhares
de contos

%

Milhares
de contos

%

12 173

29,0

14 760

23,5

325

0,8

440

0,7

14 359

34,2

24 404

38,8

706

1,7

2102

3,3

14 434

34,3

21143

&3,7

41 997

100

62 849

100

s Claro que há excepções, como foi o caiso dia reunião promovida pela
O.CD.E., em 1961, tem Alcalá de Hetaiareis e que deu origem a ium volume
recentemente piblicaldo: Méthodes de dêveloppement industriei e.t leur appUcation aux pays en voie de développement, CC.D.E., Paris, 1962.
9
Fontes: Estatísticas
Financeiras. 1957; Anuário Estatístico1, 1961
(Vol. 1).
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Escolheu-se o ano de 1952 porque, sendo 0 primeiro em relação ao qual foram publicados números sobre as contas nacionais,
foi também o ano que antecedeu o início do I Plano de Fomento,
que incluiu, entre outros, investimento© tendentes a acelerar a
industrialização do País™. Portanto, vê-se que, mesmo ante» de
tais investimentos, Portugal já possuía, uma estrutura iitdmÉrkd
que contribuía pesadamente para a produto interno bruto.
«As actividades secundárias começam habitualmente pela elaboração dos produtos primários;: mói-se o grão; extrai-se o óleo;
prepara-se o peixe e o porco; preparanuse as peles e pelarias;
curtem-se os couros; reduzem-se os minerais* quando esta operação é fácil; fiam-se as fibras vegetais; serra-se a madeira. Na
segunda fase do desenvolvimento da indústria secundária, transformam-se os produto® primários: faz-se o pão, preparam-se produtos de confeitaria e a cerveja, fabrica-se o calçado, forjam-se
ferraduras, relhas de arado e outras obras em metal, tecem-se
panos, confeccionam-se vestuários, constróem-se móveis e produz-se papel. A experiência e a lógica mostram que na terceira fase
se fabricam máquinas e outro® bens de equipamento, que se utilizam não para responder directamente a necessidades imediatas,
mas para facilitar no futuro as operações de produção»11.
Este esquema, embora bastante sumário, e os números que se
seguem permitem concluir que, mesmo antes da execução do
I Plano de Fomento, a indústria nacional já atravessara as duas
primeiras fases descritas.

10
Sobretudo desde a publicação da Lei n.° 2005, em 1945, são linúimeros
as /documentos em que se frisia a necessidade dessa aceleração.
No relatórib da proposta de lei enviada à Assembleia /Nacional sobre
fomento e reorganização indusifcrial, <ju(e originou aquela Lei, pode ler-se: «O
desenvolvimento da indústria portuguesa é uma necessidade da Nação, que
é forçoso satisfazer em nome do legítimo direito de viver... É cjerto que o
aumentio da população conitém em si a ocupação \aiutomática de novos braços
e que o desenvolvimento da civilização cria novas) necessidades! e, portanto,
novas condições de ocupação e trabalho.
Torna-®e indispensável, porém, recorrer a outras fontes, de riqueza, tanto
mais úteis quanto maior for a mão-de-obra que absorverem; pe a agricultura
— a maisi Eurotiga e volumosa actividade nacional — não jpode ocupar por si
os excedentes (da população, item de stír programa inadiável olhar com mais
atenção pelas coifas da indústtria».
11 Cf. Méthodes et problèmes d& Vindmtrialisation des <pays sms~dêve^
loppés — Nations Unies, 1955, p. 9.
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QUADIRO W
Valores da produção de alguns sectores industriais1E
Milhares de contos
Média anual de
1947-48-49

Açúcar
Cerveja
Confeitaria
Conservas de ipeáxe
Lacticínios
Moagem
Algodões
Lanifícios
Calçado
Vestuário
Carpintaria e marcenaria
Metais
Borracha
Cerâmica
Cimento
,
Curtumes
Papel
Químicas básicas
Químicas diversas
Tabaco
Vidro

1952

450
83
228
(363
150
1546
3720
©64

1336
192
285
350
386
324
666
800
756
224

No entanto, ainda hoje13 é possível escrever-se que «nas indústrias, a par de unidades boas e em razoável expansão, prevalece a pequena fábrica e fabriqueta, quando não «parte de casa»,
sem técnica, nem máquinas, nem matérias-primas, nem administração — apenas lançando no mercado maus produtos e mantendo
os operários e o patrão quase na miséria, embora não tão grande
12
Dados extraídos de «Estrutura da Economia Portuguesa» — F. Pereira de MOURA, L. M. Teixeira PINTO e M. Jacinto NUNES — Revista do
Centro de Estudos Económicos-, n.° 14 — LN.E., 1954.
^3 De facto, embora no II Plano de Fomento esteja prevista a reorganização de alguns síeotores industriais, pode dizer-se que «até ia<gora não sd
realizou.

quanto seria na lide dos campos»14. Ê que essas indústrias foram
surgindo, de uma maneira geral, com base numa capacidade empresarial fraca e sem apoio de técnicos competentes; propunham-se produzir para o mercado interno, exíguo e sem grandes exigências qualitativas; tinham de trabalhar sem disporem de infra-estrutura^ apropriadas, sobretudo quanto a crédito, etc. Portanto,
em relação às unidades fabris existente®, observasse que laboram,
muitas vezes, em termos de fraca produtividade.
Por outro lado, é lícito deduzir que, relacionadas com os sectores que já estão a ser objecto de exploração, devem existir, em
muitos caisús, possibilidades potenciais de desenvolvimento que não
estão a ser aprovmtadkús. Quando se fala em possibilidades potenciais de desenvolvimento de um sector, está-se a pensar nas possibilidades .resultantes, para a expansão desse sector, do aproveitamento de todos os recursos internos e externos utilizáveis e de
toda a procura, também interna e externa, que poderia ser satisfeita por transformação conveniente dos mesmos recursos. Ora, ^
fraca capacidade empresarial permite descobrir as hipóteses de investimento que assentam em crecursoss evidentes, numa tecnologia
simples e numa procura facilmente conhecida; e a concretização
de ftais hipóteses
ainda se verifica. Mas falta capacidade para se
ir mais além15.
Aponta-se um exemplo. A indústria portuguesa dos resinosos
conta cerca de oitenta unidades destiladoras de gema de pinheiro,
que se limitam, essencialmente, à produção de pez e aguarrás, ambos para exportação em grande parte. Ora, tais produtos são apenas o resultado de uma primeira transformação da gema, sendo
muito mais lata a gama possível de fabrico, para utilitzação nas
indústrias química e farmacêutica, por transformações sucessivas
daquelas produções primárias. Se assim é, torna-se legítimo admitir, até prova em contrário, que as unidades fabris* que exploram
aquele sector industrial não estão a aproveitar
todas as possibilidades potenciais relacionadas com o sector16.
14
15

Cf. Problemas fundamentais da economia, já cit., p. 234.
«Supõe-se
geralmente, que o volume das poupanças lé um factor limitativo para1 a formação de jtíapita! e que itodlas a$ poupanças! acumuladas
podem ser ràpáidaonente investida®. Presentemente, porém, esta opinião tem
sido refutada. O Banco Internacional d|e Reconfitoição e De&mvolvimfcnto
emitiu a opánião Idie que osi estrangulamentos, não são provocados pelos fundos,
mas &im peda fal/fea de projectos que já estejatm sluficienítemente elaborados
para permitir que o investimento siejai considerado. Num grande número de
países — ia Turquia, o México, o Paquistão — chegou-se à ooncltosão die qw
o que falta veirdaideiramente sião os homens) de negócios aptos ei decididiois a
tomar conta da função de investimento do empresário». (Desenvolvimento económico — Charkis P. KINDLEBERGER — Liaiboa, Clássica Editora, 1960, p. 79).
19
Convém registar que o Governo já nomeou uma comisslão piara encarar leste problema concreto (Portaria n.° 17 827, de 15 de Julho de 1960).

m

Há casos em que a culpa do não aproveitamento daquelas possibilidades não s,e pode atribuir à fraca capacidade empresarial,
mas sim a vícios do condicionalismo eni que o industrial terá de
agir. É o que se passava, por exemplo e pelo menos até há pouco
tempo, com as actividades que utilizavam o açúcar como matéria-prima e que viam as suas possibilidade!» de expansão — e, portanto, de uma maior utilização de outros recursos
disponíveis —
coarctadas pelo elevado preço daquele produto1T. Uma observação
atenta permitirá descobrir vícios em muitos outros, aspectos daquele condicionalismo (em matéria de fixação de preços dos produto® fabricados ou da qualidade de&tes, em formalidades burocráticas indispensáveis para a montagem de um empreendimento,
quanto à aplicação do condicionamento industrial, em matéria fiscal, etc.)
Logo, não há dúvida que uma exploração eficiente de todas
as possibilidades potenciais ligadas a sectores em que já existem
unidades fabris, tornaria possível, actualmente, obter-se uma participação mais vultosa da indústria na formação do produto interno bruto.
Por este motivo, uma vez que se pretende acelerar o desenvolvimento industrial do País, há que pema/r, sem dúvida, na exploração de novos sectores industriais, mas também tem de se
olhar com idêntico interesse pela modernização dos sectores industriais que já hoje estão a ser explorados, não só com o fim de
se elevcur a produtividade nesta exploração, mas também de definir
tod-as as hipóteses de investimemto ligadcús a esses sectores e que
permmieçam desaproveitadas. Caso a modernização industrial não
tenha esta amplitude, que exige o exaustivo estudo, para cada
sector, sobretudo da procura interna e externa, dos recursos disponíveis 18 e da tecnologia conhecida
e também uma completa revisão do condicionalismo vigente19, ficarão por utilizar, de cer17

Encontram-se citado® outros casos de^fce tipo em Relatório Final Preparatório do II Plano de Fomento — V) Indústrias transformadora^, p. 14®.
is No relatório da ipropostaí de lei sobre fomemto e reorganização industrial, já citado, escreve-se: «Precisamos; pois, de estudar metodicamente
os nossos recursos — siem prejuízo da racional industrialização do Ultramar
— e ia caipacidadie dos mercados!, pana deduzir deles ias fnovaisj ajetividlades,
a expansão e o aperfeiçoamento das exáisftenttes;...».
!9 No parecer slubsddiário da Câmara Corporativa sobre o projecto do
II Plano de Fomlento (Pesca, indústrias extractivas e transformadoras), é
posta em realce uma grave conselquência derivada de, porventura, se esquecer
este aspecto da revisão do (xmdidotnaliisfmlo: <<...conteslta-<se o êxito duradouro
para uma política de reorganização que consista unicamente em substituir
uma (estrutura manifestamente viciada por outra, lembora nova e correctamente moldada. Pois fuma política desta esipécie, quando desacompanhada de
uma acção mais profunda, dirigida às! condições: de licenciamento de novos
empreendimentos ou de expansão dos existentes, não é suficiente piara evitar
o retb,rno, alguns anos paJssadosi, precisamente à viciada estrutura ojue em
certo momento sfc comrigiu».

teza, possibilidades produtivas existentes, não se corrigindo as
consequências de o desenvolvimento industrial s.e ter processado
até agora sobre bases deficientes.
Outras razões surgem em favor da modernização industrial.
«Com efeito, ..., o desenvolvimento industrial, se tem bases económicas sólidas, efectiva-se segundo um' processo cumulativo: o funcionamento satisfatório de uma indústria ajuda a encontrar para
uma outra indústria os empresários, o capital, a mão-deK>bra
qualificada e os serviços auxiliares de que dia necessita»20. Além dikso,
«a cadência em que é possível industrializar não é unicamente determinada pelos problema® postos pela construção de fábricas; a
industrialização é um desenvolviimento de tipo orgânico, cuja característica essencial
é a dependência mútua dos diversos sectores
interessados» B1. Assim, se um sector não corresponde devidamente
às exigências que sobre ele vão recaindo à medida que se processa
o desenvolvimento industrial, exigências essas derivadas das suas
relações com os restantes sectores, é o ritmo daquele desenvolvimento que é posto em causa e tanto mais quanto maior for a intensidade das mesmas relações, que varia de sector para sector,
como é evidente.

2

Os movimentos de integração económica e a modernização
industrial

Para um pafe como Portugal, preocupado em acelerar a sua
industrialização e, portanto, também interessado na modernização
industrial, considerada esta no sentido definido anteriormente,
pode surgir hoje em dia — e, no caso português, já surgiu — um
novo factor a influenciar o modo daquela modernização. Está-se
a pensar nos movimento® de integração económica que estão a
interessar um número crescente de países, por agora sobretudo
europeus.
Considerando a Convenção de Estocolmo, de 4 de Janeiro de
1960, subscrita por Portugal, verifica-se que os países por ela
abrangidos deverão reduzir gradualmente os direitos de importação com carácter proteccionista e as restrições quantitativas 22à
importação de forma a desaparecerem em 1 de Janeiro de 1970 .
120

Cf. Méthades et problèmes de Vindustrialisation des yays sous-déve-

já cit., p. 6.
21
Idem, p. 12.
22

Cons&dfcrar-se-ão as (datas que figuram na Convenção, abstraándo-se,
portanto, das odele-raçõesi ftoadas posteriormente- Como se sabe, de acordo
com uma decisão recente do Canselhb Ministerial d^ A. E. C. L-, a eliminação
total dos dáreiibosl dieviè efeetuteur-ise «até
21If

Mas o que é importante é o facto de aquela redução se aplicar
apenas aos produtos industriais, ficando mesmo de fora produtos
que, em geral, são considerados de natureza industrial (conservas
de carne, açúcar, massas alimentícias, consiervas hortícolas, etc).
No entanto, tendo em atenção a situação da economia portuguesa e o esforço de desenvolvimento económico iniciado há anos,
foi estabelecido para Portugal um regime especial (supressão escalonada dos direitos de importação até 1 de Janeiro de 1980) que
funcionará para a generalidade dos produtos de que haja produção interna e para os produtos de «indústrias novas», que se instalem ou ampliem a paxtir de produções sem significado até Julho
de 1972. O regime geral da Cbnvenção é válido para os produtos
portugueses de exportação (de que se exportem para o estrangeiro
pelo menos 15 por cento, em média, três anos seguidos), para
outros produtos notificados por Portugal até 1 de Julho de 1960
e para produções não existentes
no País e que não venham a instalar-se até Julho de 19T223.
Uma das principais consequências das estipulações anteriores,
reside na necessidade de a indústria portuguesa ter de se preparar
num prazo bem determinado para suportar, em escala até agora
desconhecida, a concorrência dos produtos industriais dos restantes países que assinaram a Convenção. Claro que nem todos os
sectores industriais serão atingido® com igual intensidade, pois
esta dependierá, principalmente, das estruturas industriais daqueles países; mas também não se pode esquecer que os arranjos
entre nações no sentido da integração económica começaram há
pouco e, amanhã, Portugal poderá ter de associar-se com países
mais próximos (proximidade essa que influi, por exemplo, no custo
dos fretes) ou com estruturas industriais 24
diversas das que existem nos actuais signatários da Convenção .
Outra consequência, assenta na necessidade de se tirarem da
eliminação de barreiras nos restantes países todas as vantagens
possíveis para a indústria nacional, devendo, pois, para cada sector, efectuar-fse um estudo de mercados abastecedores e consumidores suficientemente actualizado.
33 Vd. Pareder da Câmara Corporativa sobre a Convenção que instituiu
a Associação Europeia de Comércio Livre (Actas, da Câmara Corporativa de
13 deE Abril ée 1960).
* Convirá ter em atenção1, <no entanto, que «quase todos os casosi «em que
a concorrência Vinda dos países exteriores, ião grupo dos «sfete» /poderia ser
nociva às (actividades ecocnómicatôí niaráonaisy eerão já casos difíceis (perante
a concorrência que se estabelecerá' no seio da A. E. C. L. A Grã-Bretanha, a
Suécia e a Suíça sião países; die grande desienvolvimentío induisitrial, com enorme
variedade die faJbrícosi e satisfatória •eficiência ean, pràfàcametrite, (todo® eles».
(Cf. Aspectos recentes da cooperação comercial a escala de toda a Europa
Ocidental — José da Silva LOPES — Liislboa, Associação Industrial Portuguesia,
1960, p. 42).
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Ainda outra consequência que se deseja realçar, relaciona-se
com as facilidades previstas para as indústrias novas que se instalem até Julho de 1972 e para as indústrias que se ampliem, a
partir de produções sem significado, igualmente até à mesma data.
Torna-se bem evidente o interesse em que, por esse motivo, se
aproveitem, antes de 1972, as possibilidades potenciais relacionalas com cada sector. Só deste modo será possível iniciar explorações industriais, como será o caso, já citado, da produção dos derivados do pez e da aguarrás s:e o respectivo estudo concluir pela
sua viabilidade, com possibilidade de se recorrer ao proteccionismo
aduaneiro durante um certo período para facilitar o êxito de tais
iniciativas, E sabe-se bem como, numa estrutura económica em
vias de desenvolvimento, a ausência de certas facilidades para a
instalação de novos fabricos justifica a existência de compensações, através de medidas proteccionistas que dêem tempo para se
vencerem a® dificuldades iniciaifs (focrmação de pessoal, etc).
Portanto, em resultado dos movimentos de integração económica, a modernização iw&ustfkxl terá de efectivar-se para toda a
indústria portuguesa nos moldes já referidos a propósito da aceleração do desenvolvimento industrial, isto é, com os objectivos
de elevação da produtividade e de definição das hipóteses de investimento ligadas a cada sector que permaneçam desaproveitadas
(não podendo nesta caminhada, evidentemente, deixar de se atender às novas circunstâncias derivadas daqueles movimentos), apertais tendo de satisfazer a duas novm condições: elevação do podef
concorrencial dos produtos para nível internacional^ e rapidez
na execução.
Tal execução deverá caber em primeiro lugar aos interessados.
Porém, porque estes nem sempre estarão em condições de, por si
sós, actuar como se impõe, pois o espírito de empresa continua a
ser fraco e também porque o que há a fazer tem de assentar em
estudos ao nível sectorial, «será o Estado que se sentirá ainda ma%
justificado em suas intervenções, pois o problema é, verdadeiramente, de salvação nacional, e não poderá mais hesitar-se na aplicação de medidas drásticas sobre os interesses deformados ou as
actividades incapazes» m. Claro que tais intervenções, sempre que
possível, deverão ter apenas um carácter impulsionador no sentido
25

Deve eviíbar-fSe «o smtiego de espírito perante uma reorganização que
consiga a concentração e modernização das ipequenas unidades e não atenda
ao resto [condíiçõesi de sobrevivência em mercado aberto]». (Gf. Reorganização
das indústrias, Francisco Pereira de MOURA — Associação Industrial Portuguesia, Estudos de Economia Aplicada, n-° 14, p. 10).
26
Cf. Parecer da Câmatra Conporativa isobre a Convenção de Estocolmo,
já citado.
Numa conferencia proferida em 2 de Julho de 195-8 no Sindicato Nacional dos Comercialisitas («Reorganização Industrial», — Raul da Silva PE-
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da modernização e de apoio no estudo e resolução dos diversos
problemas em causa.
Uma vez que este problema de reajustar as estruturas, sobretudo industriais, aos novos quadros concorrenciais derivados dos
movimentos de integração económica se levanta para todos os países abrangidoís por tais movimentos, sem dúvida que será possível
tirar ensinamentos da forma como nos mesmos se vai operando o
reajustamento. Porém, não se pode decidir actuar em Portugal
segundo os métodos utilizados, por exemplo, na Bélgica ou na
Áustria, sem se ver primeiro se esses métodos são apropriados às
condições específicas do País.
Sempre que, anteriormente, se tem abordado o caso português,
tem-se estado a considerar apenas a posição da metrópole. Continuando a considerar-se somente esta posição «em virtude de, no conjunto do território nacional, ser na metrópole que surge a necessidade de uma modernização industrial de grande envergadura,
não se deseja terminar esite número relativo à influência dos movimentos de integração económica na modernização industrial,
sem uma referência aos efeitos previsíveis em relação à mesma
modernização da integração económica nacional recentemente decretada
Fundamentalmente, a situação da metrópole no conjunto dos
territórios nacionais é inversa da sua situação perante, por exemplo, os outros signatários da Convenção de Estocolmo; se estes são
economicamente mais evoluídos do que aquela, as províncias ultramarinas, por seu lado, ainda não atingiram o grau de desenvolvimento alcançado pela metrópole.
Portanto, não parece que se devam esperar efeitos em ordem
àquela modernização com a amplitude dos que resultam da associação à A. E. C. L. No entanto, não há dúvida que a integração
nacional vem alterar, por exemplo, as condições de colocação no
ultramar dos produtos da indústria metropolitana, bem como as
condições de fornecimento de matérias-primas ultramarinas às
mesmas indústrias. Logo, a modernização industrial metropolitana
deverá efectuar-se tendo em atenção as novas circunstâncias existentes nas relações entre a metrópole e o ultramar.
3. Modernização industria! e emprego

a) Nos países que se tem estado a considerar, a conjugação
de uma elevada densidade demográfica com uma estrutura econóREIRA— Revista do Gabinete de Estudos Corporativos, Abril-Junho de 1958,
p. 143), (fepois ;de se distinguir entre reorganização voluntária e reorganização fomentada pelos poderes públicos, afirma-se que a «reorganização voluntária cor responderá com maior frequência às emlpresas isoladas do que aos
sectores industriais comipletos».
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mica pouco evoluída origina a existência de subemprego em todas
as actividades. «O subemprego existe logo que pessoas que têm um
emprego não trabalham a pleno tempo e poderiam e desejariam
efectuar um trabalho complementar daquele que realizam efectivamente, ou logo que o rédito ou rendimento das pessoas possuidoras de um emprego se achariam aumentados se, tendo em conta
as suas aptidões profissionais, trabalhassem í2Tem melhores condições de produção ou mudassem de profissão» .
Um cálculo efectuado para Portugal, a partir da produtividade média da população activa de um conjunto de país,es europeus
que se previa, em 1957, viessem a constituir uma Zona de Comércio Livre, deu, para 1950, «um volume de subemprego da ordem
dos 1692,5 milhares de habitantes (56 % da população activa total)
em todos os siactores, à excepção do da electricidade, água e gás» 28.
Desde que se tenham em atenção as deficiências da estrutura
industrial portuguesa, já referidas, não admira que também neste
ramo de actividade haja um elevado subemprego. Mas sendo assim,
a simples modernização com o objectivo de se elevar a produtividade provocará desemprego. De facto, tal modernização significará que o nível de produção existente num sector e que se destina
a abastecer determinados mercados1 por transformação fabril de
matérias-primasf obtidas em certas fontes, passará a ser obtido
a partir de novos métodos de organização que exigirão um menor
volume de mão-de-obra, devido a um melhor aproveitamento da
capacidade do trabalhador; esta tendência para a utilização de
menos mão-de-obra agravar-sie-á se, porventura, forem introduzidos também novos processos tecnológicos que impliquem um
menor uso do factor produtivo trabalho em favor do factor capital
(traduzido em equipamento). Esta modernização tendente a melhorar a produtividade pode ir até à alteração da estrutura
sectorial, desde que se 'recorra a formas de actuação como
27
Cf. La nonmâisation internationale des statistiques du Travail, BI.T-,
Genève, 1959, p. 53. Nesta obra faz-s® ainda a distinção de diversas] formas
de subemprego dientro da definição geral acima apresentada:
— o subemprego visível, que se traduz por tuna duração de trabalho
inferior â normal e que caracteriza as pesisoas que trabalham involuntariamente a tempo parcial,
— o subemprego invisível, que caracteriza ais pessoas para as quais a
duração do trabalho não é anormalmente reduzida, mas cujos ganhos são
anormalmente baixos, que ocupam um posto de trabalho não permitindo uma
plena utilização das suas capaicidadeis ou da siuia qualificiação (fenómeno
designado por vezes peio nome de subemprego disfarçado), ou as pe*ssoas que
exercem a sua actividade em estabelecimento» ou unidades económicas cuja
produtividade é anormalmente fraca (fenómeno designado por vezesi pelo nome
de subemprego potencial).
28
Cf. Dificuldades
da industrialização
portuguesa
— António
Alves
CAETANO e J o ã o L u í s d a Costa ANDRÉ — Relatório a p r e s e n t a d o ao I I Congresso da I n d ú s t r i a P o r t u g u e s a , Lisboa, 1957. p . 28.

218

a3 previstas nas alíneas a) e d) (concentração de fábricas e oficinas em unidades fabriis de maior rendimento económico e perfeição técnica; expropriação de instalações excessivas) da
Base VII da Lei n.° 2005.
Analisando^se com mais cuidado a mudança que a modernização assim efectuada vai provocar nas situações das pessoas
até então empregadas num sector, podem distifriguir-se dois sentidos nessa mudança: por um lado, as pessoas que permaneçam ao
serviço do sector (incluindo, portanto, também a® que já não se
podiam considerar subempregadas, porque as havia com certeza),
passarão a trabalhar em melhores condições e com um maior aproveitamento da sua capacidade, o que sie reflectirá, certamente, na
respectiva remuneração; por outro lado, as que forem dispensadas,
passarão de uma situação que não era boa (subemprego) para
outra pior (desemprego). Convirá ainda atender a que, em geral,
serão dispensadas as pessoas menos capazes e, por isso mesmo,
com maior dificuldade em empregarem-se de novo.
«A situação de desemprego, no entanto, é daquelas que não é
legítimo encarar tendo apenas em atenção as consequências económicas ou os perigos sociais que daí podem advir, porque cada caso
de desíemprego significa uma família que, de um momento para o
outro, fica sem base
de subsistência e passa a viver da caridade
ou da assistência» E9.
Ora, enquanto noutros países, como por exemplo a Bélgica ou
a França, o desemprego provocado pela modernização constitui
um problema cuja solução se encontra facilitada por haver, globalmente, falta de mão-de-obra, já assim não acontece quando se trata
de um país com excesso de mão-de-obra; é o caso de Portugal,
onde, «dentro do condicionalismo actual, podemos partir do pressuposto de que, nos próximos anos, todos os empregos que se venham a criar serão insuficientes para absorver, de forma completa, a mão-de-obra disponível, mesmo que tenhamos os meios
necessários para darmos a essa mão-de-obra
a formação conveniente, o que é duvidoso possa acontecer» 30.
Logo, parece necessário que, em países com tal excesso de
mão-de-obra, a modernização se efective de forma a provocar o
mínimo desemprego. Isto não significa que se defenda a não modernização industrial sempre que seja possível evitar que dela resulte desemprego, até porque, globalmente considerada e a prazo,
ela não poderá deixar de ser fonte de emprego, mas o que não se
julga lícito é não se considerar como condição da modernização
um desemprego mínimo, condição essa que obrigará a procurarem-se talvez hipóteses de actuação mais complexas.
29
Cf. «Política die mão-de-obra» — Neto de CARVALHO — Estudos
e Corporativos,
Abril-Junho 1962, p. 10.
30

Sociais

Cf. N e t o de CARVALHO, art. cit., p. 10.
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b) Em primeiro lugwr e continuando a considerar apenas o
fim da elevação da produtividade, haverá que evitar, tanto quanto
possível, o agravamento que ao problema pode ser dado pela escolha de processos tecnológicos com menor utilização do factor trabalho em contrapartida de um maior 'recurso ao factor capital.
Trata-se de um aspecto que, desde há alguns anos, tem preocupado
bastante os técnicos.
Sem dúvida que a utilização de tais processos parece harmonizar-se com a falta de capitais que, em geral, se observa nos países interessados. E, por isso, a defesa do «estudo de técnicas de
substituição, que permitam trabalhar segundo combinações de factores diferentes das que se adoptam nos centros mundiais do progresso tecnológico»31, parece aceitável32. Todavia, convirá ter
sempre presente que, «num grande número de indústrias transformadoras, à medida que a produção aumenta, as técnicas que realizam a maior economia de capital são, muitas vezes, métodos de
produção em grande, utilizando pouca mão-de-obra. Se estas técnicas permitem aumentar a produção de bens de equipamento,
isso
facilitará o acréscimo de emprego noutros sectores» 33.
c) Em segwndo lugar e saindo já do referido fim da elevação
da produtividade, depara-se com um campo imenso de actuação,
aberto pelo outro objectivo posto à modernização industrial: a
pesquisa de todas as possibilidades potenciais relacionadas com os
sectores existentes e que permaneçam desaproveitadas.
Tal pesquisa em relação a cada sector permitirá, em muitos
casos, certamente, descobrir hipóteses de desenvolvimento — quer
atrmvés de produções a/Mdonais quer pela diversificação da produção — que permitirão reduzir, se não eliminar, ao nível do sector, o volume34de desemprego previsto na óptica do aumento de
produtividade .
Porém, a verdade é que a simples redução do volume de de31

Cf. O desenvolvimento

dução — Maria Filipa

económico e a escolha das técnicas á)e pro-

GONÇALVES,

Associação Industrial Portuguesa, Es-

tudos de Economia Aplicada) n-° &, p . 1 3 .
32
Repiare-ise n a sieguinte a f i r m a ç ã o : «É m e l h o r a n d o , e m itoda a m e d i d a

do possível, as actividades anteriores, em lugar de (transplantarem pura e
simplesmente novos métodos de produção, imitadosdo estrangeiro, mas que
não se adaptam necessariamente às coindiçõeis1 locais, que melhor sie assegurará
o crescimento equilibrado»- (Cf. «Elements de base d'u,ne poli tique de developpement économique» — André AUMONIER, Bulletin Social des Industrieis,
Novembro
1961, p. 360).
33
Cf. «Le dévelfcpipement économique e t Pemploi» — Revue
Internationale du Travail Novembro 19*61, p. 442.
34
É por isiso mesimo que parece desejável ultriajpasfSlar-sie a moção de
aumento de produtividade e integrá-la na de desenvolvimento económico. Vd.,
sobre este assunto, «Aoroissement de Ia productivité ou expansion économique?» — Bolle de BAL, Revue du Travail, Dezembro 1959, p. 1595.
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semprego previsto já não é uma solução satisfatória e só deverá
ser aceite se não houver soluções melhores. Por outro lado, é de
admitir que haja sectores onde essa redução não seja possível ou
o seja em termos desprezíveis. É poir estas razões que não convirá
realizam a modernização isolada de um sector, depois de outro, etc.;
se a modernização se efectivar por blocas de sectores (hoje, dez ou
quinze; amanhã, idêntico número; etc), surge a possibilidade de
se encontrar à escala intersectorial a compensação, no campo do
emprego, que pode faltar, nalguns casos, ao nível de cada sector35.
Se assim acontecer, criar-se-á um conjunto de novas questões
ligadas à readaptação profissional36 e, porventura, também geográfica dos trabalhadores que forem obrigados a mudar de sector.
Aliás, o problema da readaptação geográfica aparecerá igualmente
desde que haja modernização industrial a partir da concentração
de unidades fabris dispersas por várias regiões; embora na localização das unidades concentradas se deva já atender também à
distribuição regional do pessoal atingido, afigura-.se inevitável a
necessidade de readaptação geográfica para muitas pessoas.
Não sendo o objectivo, agora, aprofundar tais matérias, apenas se deseja acrescentar que, para facilitar a readaptação profissional, estará indicado efectuar as transferencias intersectoriais
de trabalhadores tendo em atenção as «famílias de profissões» 37,
ou seja, escolhendo a nova profissão de modo a aproveitarem-se,
na medida do possível, as aptidões adquiridas pelo trabalhador na
profissão precedente.
Na mesma linha de ideias se deve situar o procedimento a ter
em relação a um sector cujos estudo® de modernização conduzam
a um resultado totalmente negaitivo: o desaparecimento do sector
Claro que antes de se pensar na solução, ao nível intersectorial,
dos problemas de emprego resultantes daquele desaparecimento,
haverá que investigar as possibilidades de reconversão para outras
actividades, devendo começar-se, logicamente, pelas hipóteses de
ncvas actividades que viessem a utilizar o maior volume possível
de factores produtivos do sector a desaparecer (especializações da
mão-de-obra, equipamento, etc).
d) Pelo que já se disse dos movimentos de integração económica, é fácil de ver que estes terão uma grande influência no modo
35
E «terá a vantagem de facilitar uma modernização mais rápida de
todos os slectores!,, aocnislequência quie sie ajussita melhor à neces&idadíe de se
ajqfelerar p deiseinvolvimeairto industrial.
36
A recente criação do Instituto de Formação Profissional Acelerada
torna possível, em Portugal, tal readapttação.
137
Sobre este ponto vd. «Os iservtiços nacionais de enuprêgo» — Migual
de Oliveira ASCENSÃO — Revista do Gabinete de Estudos Corporativos, Julho- Setembro 1959, p. 2fô3.
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como deverá decorrer a modernização industrial, o que se reflectirá
também no campo do emprego.
Considerando-se concretamente a posição portuguesa em face
desses movimentos, verifica-se que a elevação da produtividade
deverá ter, para muitos sectores, um objectivo preciso: dar aos
produtos do sector, no prazo de alguns anos, um poder concorrencial de nível internacional38. É evidente que, deste modo, os efeitos
daquela elevação serão mais graves, quer devido à maior exigência
em nível de produtividade quer em resultado da existência de um
prazo para se atingir tal nível. «Efectivamente, a supressão progressiva das barreiras ao comércio vai determinar o desaparecimento de muitas 39actividades nas regiões onde têm vivido à sombra
proteccionista...» .
Sob este aspecto de elevação da produtividade, aqueles movimentos originarão, portanto, um acréscimo de desemprego, ou por
se terem de atingir altos níveis de
produtividade nos sectores que
tiverem condições para subsistir40 ou em consequência do desaparecimento forçado de outros sectores.
Todavia, encontra-se compensação, nos mesmos movimentos,
para os inconvenientes anteriores, na medida em que se facilita o
acesso a novas fontes de matérias-primas e a mercados consumidores bastante vastos, o que deverá permitir o desenvolvimento
de sectores existentes e a instalação de novos sectores; quanto a
esta última hipótese, a vantagem será tanto maior quanto melhor
se saibam aproveitar as facilidades previstas para as indústrias
novas. Também é bom não esquecei? que a Convenção de Estocolmo
aceita práticas contrárias à liberalização do comércio, a título de
salvaguarda, quando um Estado defrontar dificuldades na balança
de pagamentos e quando >se levantarem dificuldades em algum
sector particular ou região, o que constitui uma limitação à grandeza dos efeitos da mesma liberalização41.
Assim, é de prever que a execução de uma modernização industrial já em condições de corresponder às exigências resultantes
dos movimentos de integração económica, poderá efectivar-se sem
a criação de grandes problemas no campo do emprego; apenas
haverá que ter sempre o objectivo de harmonizar as diversas
• 8 Notense que a revisão do condicional isnio em que a indústria tem
dle actuar, aspecto ia que já s|e fez referência, é também indispensável para
aumentar o poder concorrencial.
39
Cf. Pairecer d a C â m a r a C o r p o r a t i v a sobre a Convenção d e Estocolmo,
já citado.
40
O que poderá exigir, por (exemplo, a utilização de técnicas produtivas
de elevaida intensidade leaipitalisita.
41
Vd. Les aspects socmuoc de Ia coopération économique européenne —
Bureau Intemafcioaial ídu Trawail, Genfève, 1956, p. 19 e 63.
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actuações, segundo as ideias referidas na alínea anterior, de forma
a verificarem-se as compensações' possíveis.
!É evidente que não se conseguirão evitar alguns desajustamentos42 e, por isso, a criação de regimes de subsídios de desemprego e de serviços que facilitem a colocação dos desempregados
afigura-se essencial, sem que isto contrarie o objectivo anteriormente apontado, até porque seria difícil arranjar recursos financeiros suficientes para fazer face, por meio de subsídios, a um
grande volume de desemprego.
De acordo com a tendência para a especialização das produções entre territórios economicamente integrados, pode pensar-se
que as maiores aptidões naturais de algumas províncias ultramarinas em relação a certas produções fabris podem vk a provocar
o desaparecimento dos correspondentes sectores industriais metropolitanos, o que agravaria o problema do desemprego. Que assim
acontecerá num ou noutro caso admite-se, mas tem de se ter em
conta que essas maiores aptidões naturais encontram contrapartida, do lado da metrópole, em maiores economias externas, factor
válido a longo prazo, e nas aptidões produtivas adquiridas.
Um movimento de integração económica que estabeleça a liberdade de circulação dos trabalhadores entre os países interessados, terá, como é evidente, outro reflexo muito importante no
campo do emprego, sobretudo se, entre tais países, uns tiverem
falta de mão-de-obra e outros excesso. Tal liberdade de circulação,
que se encontra estabelecida entre os países do Mercado Comum,
ainda não existe para as nações signatárias do Acordo de Estocolmo. Mas, para um país em vias de desenvolvimento, utilizar
a emigração para compensar desequilíbrios no mercado da mão-de-obra provocados, por exemplo, pela modernização, é natural
que se traduza, sobretudo, na perda dos elementos mais capazes
(por serem os preferidos nos países da chegada), ou sejam, os
que mais falta farão no país de origem para um prosseguimento
normal do seu desenvolvimento económico.
Claro que, considerando-se a liberdade de circulação de pessoas estabelecida entre os diversos territórios portugueses, a saída
42
Em Portugal, foi criado um regime deste tipo pelo Decreto-Lei
n.° 44 506, de 10 de Agosto de 1962. Tal regime já se encontrava previsto
na Base XV da Lei n." 2005:
«O pessoal das fábricas que cessarem a laboração jpor efeito da reorganização industrial será dividicio em três grupos,: os inválidos terão direito
a pensões de reforma ou invalidez, (pagas pelas respectivas! caixa® de «previdência, e, na íaJlta ou insuficiência deslsas pensões, s&r-lhesr-á (prestada assistência adequada; os indispensáveis ao trabalho Serão admitidos mas empresas
reorganizadas; e os demais serão colocaJdos nas industriais & que se refere
a pírimeira parte desftia lei [novas indústrias], devendo ser-lhes atribuído um
subsídio temporário de desemprego, obtido por contribuição dais empresas».

de mão-de-obra apta dos territórios mais povoados para os menos
povoados já não deve «ser considerada como perda, constituindo
tal saída um meio defensável sob todos os aspectos para ajudar
a resolver os problemas de emprego ao nível nacional.
e) Em conclusão, num país em vias de desenvolvimento e com
um elevado subemprego nas actividades existentes, parece viável
realizar-se a modernização industrial com um desemprego mínimo,
mesmo tendo já em atenção as interferências de movimentos de
integração económica. Fundamentalmente, os dois objectivos a que
deve obedecer a modernização industrial numa perspectiva económica, ou sejam, -a elevação da produtividade e a pesquisa de todas
as possibilidades potenciais de desenvolvimento relacionadas com
cada sector o que permaneçam desaproveitadas, têm efeitos contrários sobre o nível de emprego, o que torna possível efectivarem-se tentativas de compensação entre aqueles efeitos, tentativas
essas realizáveis dentro de cada sector e também à escala intersectorial.

