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Aspectos recentes
da repartição do
rendimento em Portugal

São escassos os elementos estatísticos dis-
poníveis sobre a repartição do rendimento
em Portugal. Contudo, ainda que de forma
indirecta e fragmentária, é possível identi-
ficar aproximadamente certas tendências
recentes na distribuição por actividades, gru-
pos sociais e regiões. Essas tendências pare-
cem levantar alguns problemas relativamente
à significação do desenvolvimento económico
em curso na Metrópole.

1 — A repartição do rendimento nacional pode ser conside-
rada segundo dois ângulos de visão: numa perspectiva estrita-
mente científica, estabelecendo as relações com o processo de
desenvolvimento; num plano doutrinário — quer em abstracto,
quer aplicado a certa sociedade concreta — fundamentando uma
valoração do desenvolvimento económico na análise do estilo de
repartição dos rendimentos que acompanha aquele processo. Isto
é assim logicamente; na prática, porém, deve dizer-se que as duas
perspectivas se encontram correntemente interpenetradas sem que
os autores demonstrem grandes preocupações de delimitação de
campos. Por nossa parte, julgamos útil introduzir o estudo da reali-
dade portuguesa neste domínio por algumas considerações que
diferenciem com nitidez uma perspectiva científica—desenvolvi-
mento versus repartição do rendimento — da perspectiva doutri-
nária— significado do desenvolvimento em termos das suas
consequências na distribuição.

N. do A. — Este artigo baseia-se num estudo efectuado no Gabinete de
Investigações Sociais sobre o tema da repartição do rendimento em Portu-
gal. Todavia, segue de perto o texto da conferência realizada em 18 de Maio,
sobre o mesmo assunto, no II Encontro dos Diplomados Católicos, que se
subordinou ao tema geral «Perspectivas Cristãs do Desenvolvimento Econó-
mico».



não é sob os nossos olhos que as Ciências de pura ilustração ou
passatempo — a História, a Geografia, a Paleontologia, a Antro-
pologia, a Psicologia — se transformam em Ciências aplicáveis?
O entendimento, hoje possível, dos problemas do desenvolvimento
económico seria muito menor, se não fora o «inútil» trabalho
passado dos historiógrafos ç historiadores. A problemática da
transformação das sociedades africanas, cuja relevância já nin-
guém contesta, seria muito mais imperfeitamente definível, sem
o «inútil» trabalho dos antropólogos. E a grandiosa concepção
do mundo devida a Teilhard de Chardin, na qual tantos vêem
o antídoto ocidental eficaz para a sedução do marxismo, seria
impensável sem o «inútil» trabalho dos paleontologistas.

Não sabemos. Não sabemos,, agora, o que será útil amanhã.
Mas ainda que o soubéssemos, ainda que pudéssemos ajuizar, em
definitivo, da utilidade ou eficácia potencial de uma investigação
ou meditação determinada — nem assim ficaríamos autorizados
a menosprezá-la. Porque é preciso conservar o sentido da utilidade
do «inútil» — ou melhor: o sentido da validade do gratuito.

E aqui, enfim, concluímos por donde começámos. O desen-
volvimento, uma vez em processo, opera como indutor de alte-
rações profundas na Sociedade e na CuMura. «A priori», nada
nos obriga a acreditar que dessas alterações1 não possam resultar,
de permeio com as vantagens procuradas, muitas deteriorações
sociais e culturais. Ao Pensamento cabe, precisamente, detectá-las,
prevê-las, combatê-las. Mas como poderia fazê-lo, se ele mesmo
se deixasse deteriorar, se ele mesmo perdesse o sentido dos seus
próprios valores, se ele mesmo se tornasse incapaz de os respeitar
e conservar? Valores que não são só os da eficácia — seja embora
a eficácia na solidariedade e aio serviço—, mas também os da
curiosidade pura e inútil, do saber desinteressado e sem préstimo,
da alegria de conhecer, amar, contemplar e criar — da interroga-
ção, da dúvida, da busca e do encontro gratuito com a Verdade.

Desumano Pensamento, aquele que — tomando pretexto do
apelo à eficácia social que, poderoso e irrecusável, se ergue dos
nossos tempos — se negasse a acolher, a respeitar e a amar, para
além do útil, o inútil (ou antes: para além dos «úteis», os «inú-
teis»...). Se lhe fora dado conformar a História, dar-nos-ia uma
Civilização amputada na melhor parte do Homem. Uma Civilização
talvez dotada das melhores cúndiçpes para viver, mas privada das
mais altas razões de viver.

Em função do Homem, o desenvolvimento só adquire sentido
como condição e processo de libertação — de libertação para o
acesso à plenitude dos valores. Nesta perspectiva, os «inúteis»,
que nada mais sabem fazer do que conservar e cultivar os valores,
são, na verdade, tão úteis e tão necessários, como os activos e os
eficazes, à construção do mundo humanizado que se busca.



Convirá, antes de mais, precisar o sentido em que iremos aqui
considerar o tema repartição do rendimento. í: costume distin-
guir-se entre repartição pessoal) e funcional, entrando-se neste
último caso em consideração com as categorias de rendimento
correspondentes às funções desempenhadas no processo produtivo.
Não vamos aqui preocupar-nos muito com essa distinção, por duas
razões principais: uma tal classificação é 30 por si pouco útil para
uma consideração global do problema da repartição do rendimento;
no caso português, escasseiam elementos quer para a repartição
pessoal quer funcional do rendimento. Deste modo, procuraremos
ter antes presente os seguintes níveis de análise:

A repartição por grcmdes sectores de actividade: primário,
secundário e terciário. Trata-se aqui de medir sus assimetrias no
desenvolvimento daqueles sectores e cie apreciar o significado desh
sas assimetrias, sempre na perspectiva da distribuição do ren-
dimento.

A repartição segundo grupos sociais, distinguindo primeira-
mente as classes trabalhadoras dos restantes componentes1 da
população activa e, depois, desagregando de várias formas o con-
junto dos rendimentos do trabalho.

A repartição por regiões. Interessará, neste campo, investigar
as desigualdades na distribuição resultantes das disparidades de
desenvolvimento à escala regional.

Tendo em atenção estes diferentes aspectos em que é sus-
ceptível de ser encarado o nosso tema, importa referenciá-los a
uma visão de conjunto, e isto quer em termos de teoria do desen-
volvimento económico quer de apreciação doutrinária. Neste texto,
estaremos sobretudo preocupados com a óptica valorativa; para
reflectirmos utilmente sobre a experiência portuguesa, nos últi-
mos anos, no que se refere às tendências na repartição do rendi-
mento (expressão entendida como atrás referimos), procuraremos
partir de um esquema doutrinário relativamente às ligações entre
o desenvolvimento e a repartição. Por seu turno, a formulação
desse esquema beneficiará de uma consideração prévia, eviden-
temente muito simplificada, de algumas contribuições importantes
da teoria económica neste domínio.

2 — São conhecidos certos argumentos que a bibliografia eco-
nómica tem reunido contrários à permanência ou agravamento das
desigualdades na repartição do rendimento nos países em desen-
volvimento.

As desigualdades na distribuição pessoal permitem, em prin-
cípio, uma maior propensão à poupança; se o rendimento médio
é baixo, quanto mais igualitária for a repartição, maior será a
parte do rendimento global aplicada em consumo. A experiência



mostra, porém, que nos países subdesenvolvidos as poupanças dos
grupos privilegiados dificilmente são canalizáveis para os fins so-
cialmente mais produtivos; por outro lado, os níveis elevados de
rendimento proporcionam um volume de poupanças inferior ao
possível e desejável, conhecida a importância dos consumos supér-
fluos característicos das classes mais abastadas naqueles países.
|É certo que o substancial aumento do nível de vida da maioria
da população não seria possível, a curto prazo, por uma drástica
alteração dos parâmetros distributivo® do rendimento, mesmo
admitindo que tal alteração fosse politicamente realizável. No
entanto, a rigidez ou acentuação das desigualdades entre grupos
sociais são geralmente reconhecidas como obstáculos ao cresci-
mento, ao menos por estas razões: a concentração de riqueza em
certos grupos sociais pode proporcionar uma «feudalização» da
economia, isto é, a constituição de centros de poder privado que
se opõem ao planeamento do desenvolvimento económico conces-
bido em benefício não de certos interesses particulares, mas do
interesse geral; os antagonismo® entre grupos muito desigual-
mente situados na mesma sociedade criam um clima de agitação
social, uma ameaça, mais ou menos declarada, de subversão da
ordem estabelecida, que dificultam a tarefa dos poderes públicos
na execução dos seus programas de desenvolvimento. Como se
calcula, tudo está em conter dentro de limites socialmente tole-
ráveis desigualdades que forçosamente terão sempre de verificar-
-se, mas que em países subdesenvolvidos com frequência tendem
a agravar-se, ocasionando situações dificilmente suportáveis1 pelo
sistema social.

Em termos de sectores de actividade, interessa referir o de-
sequilíbrio entre agricultura e indústria. Como é sabido, existe
uma tendência geral — observável em países de diferentes níveis
de desenvolvimento—>para uma deterioração da posição da agri-
cultura no conjunto da economia. Esta deterioração manifesta-se
por todas ou algumas das seguintes formas: nível de salários in-
ferior às médias dos sectores secundário e terciário; nível de
rendimentos dos pequenos e médios empresário® inferior aos ní-
veis de rendimento de grupos sociais equivalentes de outros secto-
res; inexistência ou insuficiência do® sistemas de segurança social;
contraste entre meiosi rurais e urbanos no que se refere a certas
infra-estruturas económicas e sociais — assistência médica, esco-
las, energia eléctrica, meios de comunicação, salubridade pública.

Não interessa aqui explicar como se tornou possível uma tal
tendência. Salientemos apenas1 que ela se traduz num desfavor
relativo, em dado contexto social, de todos ou da maioria dos gru-
pos sociais que vivem da agricultura. Em países subdesenvolvidos,
esse facto traduz-se mais notoriamente pela formação de um pro-
letariado rural, que pode encontrar-se nitidamente desfavorecido



mesmo em relação aos assalariados da indústria. Já nos países
industrializados é mais a classe dos agricultores na sua totalidade
que, sem atingir o estado de proletarização, se sente desfavorecida
no conjunto da população.

Reportando-nos aos países insuficientemente desenvolvidos, o
atraso relativo da agricultura constitui um obstáculo ao cresci-
mento, quer por razões estritamente económicas quer por razões
de ordem social e política, Procuraremos apenas considerar esta
questão sob o ângulo da repartição do rendimento, e não insis-
tindo em implicações extra^económica® suficientemente conhe-
cidas.

Dada a elevada percentagem da população activa que em
países subdesenvolvidos se encontra ocupada na agricultura,
é evidente que a dimensão do mercado interno se encontra estrei-
tamente dependente do rendimento distribuído por aquela acti-
vidade. Este rendimento, por sua vez, está relacionado com o nível
de salários na agricultura, tanto mais directamente quanto maior
for a proporção de assalariados na população activa agrícola. Num
país como Portugal, compreende-se facilmente que o alargamento
do mercado interno esteja fortemente condicionado pelo nível de
salários agrícolas e pela percentagem da população activa ocupada
na agricultura. Uma maior aproximação desta actividade em rela-
ção aos níveis de rendimento observáveis no secundário e no ter-
ciário seria, portanto, um factor favorável à aceleração do desen-
volvimento económico português, mesmo considerando apenas a
questão em termos de distribuição do rendimento1.

É-nos ainda conveniente referir as desigualdades de desen-
volvimento à escala regional. Há, evidentemente, uma certa sobre-
posição desta temática com a anterior. Na verdade, se a agricul-
tura é uma actividade relativamente desfavorecida no sistema
económico, as regiões mais dependentes da agricultura tenderão,
só por esse facto, a ser também relativamente desfavorecidas no
espaço económico considerado. Mas a questão não se reduz, como
é sabido, a esta verificação simplista.

As assimetrias de desenvolvimento à escala regional, em ter-
mos exclusivamente económicos, serão prejudiciais na medida em
que não permitirem a maximização de indicadores de desenvolvi-
mento à escala nacional. Não há, portanto, que pensar numa for-
çada homogeneização do espaço económico considerado, mas antes
num planeamento espacializado em função de determinados objec-
tivos globais que racionalize as desigualdades regionais e, ao mes-
mo tempo, limite essas desigualdades a proporções socialmente
toleráveis.

i As ligações entre agricultura e desenvolvimento económico não se
reduzem a esta perspectiva, como se sabe. As questões do emprego e da
produtividade do trabalho são aqui fundamentais.



Ora, a experiência dos países industrializados ocidentais de-
monstra que os desequilíbrios regionais carecem de políticas
apropriadas para a sua atenuação, uma vez que as forças do mer-
cado não actuam de forma a corrigidos.

Sabendo-se, por outro lado, que a desintegração ou desarti-
culação das economias subdesenvolvidas à escala regional é mais
acentuada do que no caso das economias industrializadas, é fácil
compreender que a excessiva concentração do desenvolvimento em
certas zonas de um dado espaço económico pode constituir um
freio no crescimento global logo que tendam a escassear ou dimi-
nuir as oportunidades de investimento nessas zonas, enquanto fora
delas, e ao mesmo tempo, não se encontram criadas as condições
necessárias para a localização de novos empreendimentos.

3 — Dos apontamentos que anteriormente reunimos sobre
três níveis de análise da repartição dos rendimentos, pode con-
cluir-se que, dentro de certos limites, as desigualdades quer entre
grupos sociais (definidos por classe© de rendimento ou por cate-
gorias de funções desempenhadas no processo produtivo) quer
entre sectores de actividade, quer ainda do ponto de vista regional,
constituem obstáculos ao desenrolar do processo de desenvolvi-
mento. Tentando não entrar no campo doutrinário, foi possível
basear uma distinção entre desenvolvimento e progresso econó-
mico na consideração daquelas desigualdades: haverá progresso
económico sempre que o desenvolvimento de determinada econo-
mia seja compatível com a atenuação dos desequilíbrios entre
classes, sectores de actividade e regiões2. Parece-nos: discutível
tal propósito, ipois julgamos não ter ainda a teoria económica
avançado suficientemente para determinar, com nitidez, em que
condições aquela atenuação é necessária à aceleração do desen-
volvimento económico, medido em ritmo de crescimento do pro-
duto real. Sabemos que certa amplitude de desigualdades é preju-
dicial à obtenção de taxas elevadas de desenvolvimento, mas isso,
só por si, não permite fundamentar uma preocupação geral igua-
litária. Cremos, pois, ser necessária a passagem ao campo doutri-
nário, tal como Gunnar MYRDAL — o economista que, a nosso co-
nhecimento, mais profundamente tem tratado estes problemas —
não hesita em fazer3.

Numa perspectiva cristã — reconhecedora do valor único de
cada homem, e da essencial igualdade de todos os seres humanos
—não custa fundamentar um critério de justiça social aplicável
à questão que temos considerado: na verdade, independentemente

2 Cf. V. MARRAMA «Progrès, croissance et développement», in Cahiers
de m.S.E.A., n.2 110, Fevereiro, 1961.

3 Cf., nomeadamente, An international econoniy, Nova Iorque, Harper
& Brothers, 1956.



da nação, da raça, ou da classe social a que pertencem, da acti-
vidade exercida ou da região em que vivem, todos os1 homens de-
veriam encontrar-se na sociedade em condições idênticas de
acesso aos bens materiais e espirituais. Esta igualdade de oportur
nidades de promoção social e humana parece, pois, dever constituir
um princípio fundamental da organização social numa perspectiva
cristã, tanto à escala nacional como internacional. Como é evi-
dente, nunca ou dificilmente poderá alguma vez esse princípio ser
totalmente transposto para a prática; como limite a atingir, ele
serve-nos não só para julgar constantemente do progresso de cada
sociedade, como também para comparar sociedades em níveis dife-
rentes de desenvolvimento económico e social. Por outro lado, con-
vém salientar que este princípio não pode fundamentar só por si,
na nossa opinião, uma doutrina de organização social; haverá que
enquadrá-lo num referencial mais vasto, sempre que a temática
em causa não seja apenas — como agora sucede — a da repartição
do rendimento. Julgamos, todavia, que considerando este pro-
blema o princípio doutrinário que em primeiro lugar deve ser
formulado é o que acabamos de referir.

II

4—, Na análise que seguidamente iremos efectuar sobre as-
pectos da repartição do rendimento em Portugal, tomaremos ge-
ralmente como referência o período posterior a 1953. Um intervalo
de 7 ou 8 anos parece-nos suficientemente amplo para os fins em
vista, e é-nos possível tomar como termo de comparação valores
determinados noutros estudos para aquele ano ou suas proxi-
midades. Devemos, desde já, salientar a escassez de números dis-
poníveis nesta matéria, a fragilidade de muitos deles e, em con-
sequência, o carácter precário de boa parte das nossas conclusões.

Comecemos por considerar alguns números extraídos das nos-
sas contas nacionais.

Entre 1953 e 1961, o P.N.B. ao custo dos factores, a preços
constantes, elevou-se de 47 %, o que corresponde a uma taxa mé-
dia (não acumulada) de cerca de 5,9 % ao ano. Nas mesmas con-
dições, a contribuição da agricultura aumentou 5% no referido
período, o que equivale praticamente à estagnação; por seu turno,
o conjunto das indústrias transformadoras e construção elevou-se
de 76%, tendo sido o grande elemento dinamizador da economia
nacional.

O desequilíbrio dmâmico entre agricultura e indústria no
nosso processo de desenvolvimento económico encontra-se, assim,
perfeitamente caracterizado. Numa perspectiva estrutural, a ques-
tão toma novos aspectos comparando as capitações do produto



correspondentes aos grandes sectores da actividade económica.
Como não se encontram ainda publicados os dados do censo
de 1960 relativos à estrutura da população activa, baseámo-
-nos na estimativa efectuada para 1958 no estudo geral prepara-
tório do II Plano de Fomenta Os dados do produto referem-se,
também, a esse ano.

QUADRO I

Actividades

Conjunto ..

Capitações do

primárias
secundárias ...
terciárias

produto por sectores de
(1958)

Capitações
ocntos

6,7
25,6
23,4

17,3

actividade 1

Era percentagem da cap.
cia conjunto

56
148
135

100

1 Em relação à população activa.

Este quadro permite-nos, pois, uma primeira conclusão im-
portante: existe no nosso País uma forte assimetria nos rendi-
mentos per capita distribuídos pelos três grandes sectores de acti-
vidade. Esta assimetria, numa perspectiva dinâmica, assume o seu
pleno significado quando se fazem contrastar a estagnação da
agricultura com o desenvolvimento do conjunto da economia e dos
outros sectores de actividade, particularmente, da indústria trans-
formadora 4.

5 „ Posto isto, pod.emos agora tentar uma estimativa de como
tem evoluído a repartição do rendimento entre grupos sociais.
Para este efeito, podemost comparar a taxa de aumento do produto
real per capita — como índice de melhoria do nível de vida geral
da população — com os índices de salários reais para os assala-
riados da indústria e da agricultura.

A taxa média anual de aumento da população do País no pe-
ríodo 1950-60 foi de cerca de 0,5%. A evolução do produto per
capita a preços constantes terá sido, portanto, da ordem dos 5,4 %
em média anual no período 1953-61.

* Comparando os dados do Quadro I com os obtidos para 1949/51 na
obra Estrutura da Economia Portuguesa (pág. 19), tantas vezes referida
a propósito da situação económica nacional, verifica-se que aquelas assime-
trias se mantiveram sem grandes alterações até 1958. Depois deste ano,
as desigualdades devem ter-se acentuado, se fizermos fé nos dados recentes
da nossa contabilidade nacional.
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Para o cálculo de um índice de salários reais na indústria
transformadora, procedemos do seguinte modo:

Dispúnhamos, para 1953, dos salários médios! em cerca de
40 indústrias transformadoras, constantes do trabalho da Dr.a Ma-
ria Manuela da SILVA, intitulado «Contribuição ao estudo da estru-
tura do salário na indústria transformadora portuguesa» 5. Com
algumas modificações na amostra — derivadas da camparabili-
dade das estatísticas disponíveis — calculámos de forma idêntica
os salários médios, a partir do Anuário Estatístico, para as indús-
trias constantes do Anexo II, e tomando como referência os
anos de 1960 e 1961. Em 1961, o índice do conjunto, com base
em 1953, é igual a 133, o que corresponde a uma taxa média anual
de variação dos salários monetários de cerca de 4,1 %.

Torna-se agora necessário efectuar uma estimativa da varia-
ção do custo de vida no período considerado. Dis,pomos, abran-
gendo esse período, dos índices calculados pe!o I.N.E. para as
cidades de Lisboa, Porto e Coimbra, que no entanto são de hme
diferente. Os valores, respectivos em 1953 e 1961 são os seguintes:

QUADRO n

índices do custo d© vida nas cidades de Lisboa, Porto e Coimbra 1

Lisboa
Porto
Coimbra

1953

101,9
102,0
101,0

1961

113,6
111,3
109,5

1961
(1953 == 100)

111,4
109,1
108,4

1 Fonte: Anuário Estatístico.

Em média, o aumento do custo de vida nas trê® cidades foi
de 10 % no período considerado. Uma vez que, segundo os índices
do I.N.E., o aumento do custo de vida se processou segundo ritmos
muito semelhantes nas três cidades do Norte, do Centro e do Sul
do País, iremos assumir a hipótese de aquela média ser represen-
tativa para o conjunto do País. Teremos assim um agravamento
do custo de vida de 1,3 % em média anual e uma elemção dos salá-
rios reais na indústria de c&roa de 2,8 % ao ema.

5 Separata dio n.° 17 da Revista do Centro de Estudos de Estatística
Económica; Lisboa, 1956.



tara os assalariados da agricultura, podemos calcular a evo-
lução em 1953-61 dos salários médios para trabalhos gerais (média
dos distritos). Obtemos um índice 130 para 1961, o que dá uma
taxa de 3,8 %, ligeiramente inferior à anteriormente obtida para
a indústria. Se suposermos uma variação do custo de vida nos
meios rurais ligeiramente inferior à anteriormente calculada para
os meios urbanos, teremos como hipótese — bastante discutível,
dada a imprecisão destes cálculos — uma evolução nos salários
reais paralela à observável na indústria.

Tem interesse referir que, tanto no caso da indústria como no
da agricultura, o ano de 1961 reflectiu uma melhoria de salários
muito mais sensível do que a média dos anos anteriores ao período
que consideramos.

QUADRO III

Evolução dos salários na indústria e na agricultura

(1953 = 100)

Indústria transformadora
«Trabalhos gerais» na agricultura

Custo de vida i
(homens) ...

1960

123
124
110

1%1

133
130
110

1 Média dos índice® dfâ custo die vida do I.N.E. piara Lisboa, Porto & Coimbra
referidos a 1953.

Com efeito, este conjunto de resultados parece permitir apon-
tar, com alguma segurança, uma tendência para a elevação mais
rápida dos salários no termo do período 1953-61. O facto é tanto
mais de salientar na agricultura quanto, no período de 1947-56,
a tendência era no sentido de diminuição dos salários reais6. Que
concluir destes resultados em comparação com a taxa de cresci-
mento do produto real por habitante?

Se fazemos confiança na elevada taxa de aumento do produto
nacional que as contas nacionais registam desde 19607, um con-

6 Cf. Dr. F. P. de MOURA, «Evolução recente da economia portuguesa
da Metrópole» in Problemas do Crescimento Económico Português, Ed. da
Associação Industrial Portuguesa, Lisboa, 1958.

7 Entre 1950 e 1959 o P.N.B. cresceu a uma taxa da ordem dos 4 %
ao ano. A média das taxas de 1960-61 foi de 7,8 %.
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traste entre mais de 5% de aumento de nível de vida por anô,
e uma elevação de salários reais à volta dos 3 % também em média
anual, só pode significam vma perda de posição relativa do grupo
dos assalariados na sociedade portuguesa, em termos de repartição
do rendimento. Esta, aliás, uma tendência já apontada em anoa
anteriores, então com maior gravidade dada a situação revelada
pela evolução dos saláriosi na agricultura8.

6 — Um novo passo nesta análise será a consideração das dis-
paridades regionais no desenvolvimento económico que, como não
podia deixar de ser, $e repercutem na repartição do rendimento.

Dispomos das médias distritais das remunerações por dia de
trabalho (salários »e ordenados) na indústria, segundo os dados
do Inquérito Industrial. Conforme se pode ler no Anexo III, as
assimetrias regionais revelam-se de assinalável importância nesta
perspectiva. Tomando a média do País como referência, encon-
tramos como limite de variação os índices 131 para o distrito de
Lisboa e 69 para o de Viseu, situando-se apenas dois distritos
(Lisboa e Setúbal) acima da média nacional. Por outro lado, o
Anexo I permite-nos medir idênticas disparidades quanto às
médias distritais dos salários na agricultura.

Encontramos, como valores extremos na comparação inter-
ndistirital, os índices 136 para o distrito de Lisboa e 76 para o de
Braga; como distritos de salário® superiores à média do País,
acham-se Aveiro, Leiria, Lisboa, Santarém e Setúbal. De notar,
ainda, o afastamento entre o salário médio (masculino) na agri-
cultura 9, no valor de 27 escudos, e o salário médio (do conjunto
dos dois sexos) da indústria transformadora, igual a 31 escudos,
como vimos anteriormente.

Como é evidente, estas disparidades de rendimentos salariais
distribuídos quer pela indústria quer pela agricultura, traduzem
acentuadas desigualdades de desenvolvimento à escala regional.
É certo que as variações do custo de vida segundo as regiões de-
vem favorecer, neste aspecto, as áreas menos desenvolvidas. No
entanto, ainda que indirectamente, a gravidade da questão pode
ser apreciada tendo em conta os movimentos demográficos à escala
regional revelados pelos dados já publicados do último censo da
população.

Assim, considerando a evolução espacial do povoamento nos
diferentes distritos no decénio 1951-60, verifica-se que houve dimi-
nuição absoluta da população nos distritos de Beja, Castelo

s Cf. Dr. F. P. de MOURA, op. cit.
9 Um indicador da desproporção entre salários masculinos e femininos

na agricultura é fornecido pela consideração do salário médio nacional para
trabalhos gerais em 1961: o salário masculino foi de 25 escudos e o feminino
pouco excedeu 14 escudos, isto é, atingiu apenas 56 % doi primeiro.



Branco, Coimbra, Évora, Faro, Guarda, Portalegre, Viana do Cas-
telo e Viseu, facto novo em relação aos anteriores períodos10. O
despovoamento que se processa no continente português! atinge
fundamentalmente o interior e o sul do País, zonas caracterizada-
mente rurais na sua grande maioria. No período em referência,
a população presente no Continente aumentou em cerca de 370 mil
habitantes, enquanto 475 se deslocaram ou para o Ultramar
(122 mil) ou para o estrangeiro (353 mil). Mais de metade do
aumento natural da população foi assim compensado pela emigra-
ção/ para o exterior. Por outro lado, no plano interno, verificou-se
também um processo de deslocamento demográfico para as zonas
mais industrializadas, principalmente os distritos de Lisboa e Se-
túbal.

O facto de o despovoamento de certas zonas do País ter atin-
gido proporções tão graves carece, sem dúvida, de explicação apro-
fundada que não cabe nas intenções deste trabalho. Não custa,
porém, reconhecer que só a permanência ou agravamento de in-
satisfatórias condições de vida à escala regional poderia conduzir
a um processo de tal amplitude. Aliás, é fácil relacionar — ainda
que superficialmente — a estrutura de salários regionais com os
fluxos demográficos referidos.

Indicámos anteriormente os distritos onde diminuiu a popu-
lação no período 1951-60. Todos estes nove distritos têm salários
médios agrícolas inferiores à média nacional, conforme se pode
observar no Anexo IV. Excluindo os distritos com valores supe-
riores à média — Aveiro, Leiria, Lisboa, Santarém e Setúbal —
ficam-nos dois grupos: Porto e Braga, onde o baixo nível de salá-
rios agrícolas sempre foi compensado pelo acesso à indústria; Vila
Real e Bragança em que, apesar de não ter havido decréscimo da
população, se verificaram taxas de emigração superiores a 70%
do saldo de vidas no período considerado xl. Como seria de supor,
o êxodo do interior e sul do País está intimamente associado às
baixas remunerações praticadas pela agricultura e à incipiente
industrialização12.

10 Temos aqui presentes os resultados «provisórios» do Censo de 1960,
que diferem substancialmente dos resultados «prováveis» publicados em
Agosto de 1961. Os dados relativos às migrações para o exterior foram
extraídos do Anuário Demográfico de 1960. Consultámos também a obra
A evolução espacial do povoamento no Continente português, I.N.I.I., Colecr-
ção «Estudos», n.° 1, de autoria dos drs. M. -de SANTOS LOUREIRO e J. J. PAES
MORAES. Esta obra baseia-se, todavia, nos resultados «prováveis» do Censo
pelo que há divergência de alguns resultados.

11 Cf. Drs. M. de SANTOS LOUREIRO e J. J. PAES MORAES, op. cit.
12 É evidente que o nível de salários, só por si, não fornece indicações

completas sobre a diferenciação de rendimentos agrícolas (não apenas de
origem salarial) segundo as regiões. É apenas um indicador aproximado,
tanto mais imperfeito quanto menor for a proporção de assalariados na popu-
lação activa agrícola de cada região.
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Esta breve análise demográfica vai servir-nos ainda para
tentar uma explicação do movimento recente dos salários reais
na agricultura, anteriormente referido. Recordemos três- factos
já assinalados: estagnação do produto agrícola; diminuição dos
salários reais agrícolas em 1947-56; aumento desses salários em
1953-61. Dada esta modificação na variação dos salários agrí-
colas, interessará ver mais detidamente a sua evolução nos últimos
anos do período que temos considerado. Ora, o índice do salário
médio nacional para trabalhos gerais (homens), com base em
1953, evoluiu do seguinte modo:

1958 1969 1960 1901

108 114 124 130

Como se verifica, o aumento foi muito lento até 1958 (8 % em
5 anos); a partir dessa data há uma brusca aceleração na ten-
dência, que permite obter — no intervalo 1953-61 — um parale-
lismo com a elevação dos salários industriais. Não há aqui lugar
para supor qualquer movimento deliberado na fixação dos salários
agrícolas à escaJa nacional: aqueles determinam-se de forma desh
centralizada, segundo as condições locais da oferta e da procura
de trabalho, sem que vigore qualquer sistema institucionalizado
de negociação colectiva ou se verifique um controlo ou intervenção
dos poderes públicos. Portanto, a explicação do brusco processo
de elevação de salários» só pode encontrar-se, segundo cremos, na
intensificação âk> êoooão rmraSL e consequente escassez relativa de
mão-de-obra. Neste domínio, os mecanismos espontâneos da acti-
vidade económica funcionam em condições que, sob certos aspec-
tos, não devem diferir muito do que Adam SMITH OU MALTHUS
puderam observar no seu tempo. A estagnação dos salários reais
agrícolas em níveis não muito superiores, seguramente, ao da
simples subsistência do efectivo humano só poderia ser hoje man-
tida mercê de obstáculos à mobilidade da mão-de-obra; gerado
um clima psicológico favorável, o deslocamento maciço das popu-
lações rurais para o interior e para o exterior, em busca de me-
lhores condições de vida, seria, como foi, inevitável. Em síntese:
a estagnação da agricultura, aliada à incipiente industrialização
da maioria das regiões do Continente, só permitiu a elevação sen-
sível dos salários agrícolas mercê da rarefacção da mão-de-obra
rural.

7 — As observações anteriores, referidas a uma perspectiva
regional, permitiram também analisar certos aspectos do compor-
tamento da actividade agrícola sob o ponto de vista da repartição
do rendimento. Interessa-nos, agora, considerar mais detidamente
a indústria, particularmente o conjunto das transformadoras.



Consideremos, êm primeiro lugar, as disparidades de remu-
nerações do trabalho reveladas pelo Anexo IV. Como os dados
são extraídos do Inquérito Industrial; e neste não se fez distinção
entre ordenados e salário®, as remunerações médias que se calcula-
ram para cada indústria abrangem empregados e operário®. Por
outro lado, aquelas médias não se referem a um ano determinado,
mas ao período 1957-59 em que o inquérito foi gradualmente
efectuado.

As indústrias extractivas têm médias iguais (carvão) ou in-
feriores à média geral do conjunto.

Nas indústrias traíisformadoras, as que pagam remunera-
ções mais baixas (inferiores à média geral) são as seguintes: ali-
mentação, têxteis, vestuário, calçado, madeira, cortiça e mobiliá-
rio, papel e artigos de papel, curtumes, diversas e construção. Com
excepção da construção e da indústria do papel, trata-se de indús-
trias ligeiras, geralmente tradicionais, incluindo as que maior
volume de emprego ocupam na nossa estrutura industrial — ali-
mentação, têxteis, vestuário e calçado, madeira, cortiça e mobi-
liário.

Dos restantes sectores, que pagam remunerações superiores
à média da indústria, destacam-se as indústrias das bebidas e do
tabaco, a tipografia, a fabricação de artigos de borracha, as quí-
micas e derivados do petróleo, a construção de máquinas e material
eléctrico e de material de transporte.

Como seria de prever, a melhoria das remunerações do tra-
balho distribuídas pela indústria está dependente do estilo da in-
dustrialização que se desenhar no País. O desenvolvimento de
indústrias modernas, intensivas no capital, tecnologicamente evo-
luídas, introduzirá padrões mais elevados de salários e ordena-
dos; tudo está em conciliar esse desenvolvimento com as exi-
gências da criação acelerada de novos empregos industriais;.
Recorde-se ainda que, na distribuição distrital dos salários indus-
trias, encontrámos apenas Lisboa e Setúbal com valores superiores
à média do País, o que se compreende se atentarmos na localiza-
ção das indústrias que melhores salários pagam. Ao invés, a posi-
ção modesta do distrito do Porto, neste aspecto, compreende-se
pelo relativo envelhecimento da sua estrutura industrial, pouco
diversificada e muito dependente de um sector tradicional — o
têxtil —que tem um nível médio de remunerações relativamente
baixo.

Para analisarmos, no tempo, a evolução das disparidades de
remunerações segundo a actividade industrial, podemo® considerar
o Anexo II.

Agrupemos as indústrias aí incluídas em três classes, com
referência aos salários médios pagos em 1961: a) indústrias de
baixos salários, com médias iguais ou inferiores a 27 escudos;



b) indústrias de salários próximos da média geral, entre 27 e 35
escudos.; e) indústrias de aalários elevados, superiores a 35 es-
cudos.

No primeiro grupo incluem-se: lacticínios, conservas de peixe,
confeitaria, torrefacção, moagem de pimentão, águas minero-
medicinais, tapeçarias, passamanaria^, malhas, corte e preparação
do pêlo e cutelaria.

No terceiro, contam-se: moagem de farinhas espoadas, refi-
nação de açúcar, cerveja, tabaco, folheados e contraplacados, ex-
plosivos e pirotecnia, adubos, alvaiades e tintas, fósforos!, sabões,
vidro, cimento e arame.

Podemos fazer idêntica classificação para 1953, em que a mé-
dia geral foi de 23 escudos: teremos no grupo a) indústrias de sa-
lários médios iguais ou inferiores a 19 escudos, em 6) entre 19
e 27, em c) indústrias de salários superiores a 27 escudos.

Encontramos nesse caso, no primeiro grupo, as seguintes
indústrias: lacticínios, conservas de peixe, moagem de pimentão,
águas minero-medicinais, tapeçarias, malhas, corte e preparação
do pêlo, cutelaria.

No terceiro grupo contavam-se: moagem de farinhas espoa-
das, refinação de açúcar, explosivos e pirotecnia, adubos, alvaiades
e tintas, fósforos, sabão, cimento, arame.

Embora os intervalos tenham sido fixados com alguma arbi-
trariedade, a comparação dos dois grupos de indústrias em 1953
e 1961 permite-nos concluir o seguinte:

Todas as indústrias que considerámos de baixos salários em
1953 continuam a ser classificadas do mesmo modo em 1961.
Identicamente para as indústrias de salários altos. Pode pois con-
cluir-se uma apreciável estabilidade da estrutura de salários por
indústrias em 1953-61. Por outro lado, das 8 indústrias que em
1953 constituem o grupo a) somente 3 elevaram os salários em
ritmo superior à média do conjunto; das 9 do grupo e) apenas
3 cresceram menos rapidamente do que aquela média. Parece, por-
tanto, haver v/ma tendência pura a abertura do leque dos sáláriosj
o que aliás é confirmado pela comparação das amplitudes das dife-
renciações de salários em 1953 e 1958: no primeiro caso, os valo-
res extremos foram 14 e 31 escudos (lacticínios e refinação de
açúcar); no segundo, foram. 19 e 67 (tapeçarias e refinação de
açúcar). Cremos que este facto traduz, pelo menos, a necessidade
de uma política de salários mínimos a escala nacional, cuja actua-
ção tenderia a impulsionar a subida dos salários mais baixos até
aos limites fixados e, por esta forma, a reduzir a amplitude das
diferenciações de salários.

8 — A realização do Inquérito Industrial permite-nos deter-
minar aproximadamente a parte do trabalho no produto industrial
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6 confrontá-la com o resultado obtido para 1950 na já referida
Estrutura da Economia Portuguesa. O Inquérito dá-nos aproxi-
madamente o valor adicionado bruto da indústria em 1957-5&;
arbitrando 10%—tal como no estudo citado — para as amorti-
zações, obtemos como parte do trabalho no «produto líquido» da
indústria a percentagem que se tinha calculado para 1950 —
39 % *3-. A coincidência dos resultados é curiosa: por um lado,
se o número obtido em 1950 parecia demasiadamente mau para
ser verdadeiro, a persistência do resultado anos depois, com me-
lhores dados, parece mostrar que não se deveria andar muito
longe da verdade; por outro lado, se admitirmos que em 8 ou 9 anos
a distribuição funcional do rendimento na indústria não se alte-
rou a favor das classes trabalhadoras, concluímos que estas con-
tinuam a dispor de um escasso poder contratual que lhes não
permite melhorar a participação nos frutos do desenvolvimento
económica.

Para efeitos de comparações internacionais, este número pode
permitir-nos um simples confronto de ordens de grandeza, pois
que a análise rigorosa desta questão levanta delicados problemas
conceituais e de interpretação estatística. Dado que é corrente
incluir na parte do trabalho as contribuições patronais para a
segurança social, aumentámos em 15 % o montante dos ordenados
e salários constantes do Inquérito Industrial, o que faz subir a
percentagem anteriormente calculada de 39 para 45%. Ora, em
relação a cálculos efectuados noutros países e salvaguardando dife-
renças de estatísticas e métodos de cálculo, as percentagens
são francamente superiores, além de manifestarem tendência
para se elevarem, no tempo, dentro de cada país. São corren-
tes valores superiores a 70% do rendimento nacional para
a parte do trabalho no conjunto de todas as actividades e é de
notar que, num cálculo efectuado para a Itália, distinguindo entre
sectores de actividade, a percentagem mais elevada foi a calculada
na indústria, 85:%14. Parece-nos que a disparidade de resultados
é de tal ordem que não deve encontrar apenas explicação em dife-
renças de métodos estatístiicoa

3 3 Com efeito:

VAB = 15,6 milhões de contos
VAL, = 15,6 — 1,6 = 14,0
T (remunerações pagas) = 5,5
T/VAL = 39 %

14 Cf. L. Livi. «Sur révaluation du revenu distribué en Italie et en
particulier sur le revenu distribué en travail», Cahiers de VI.8.E.A., n.° 107,
Novembro de 1960.



III

9 — Tentámos anteriormente, com base nos dados estatísti-
cos disponíveis, analisar algumas tendências1 recentes na repar-
tição do rendimento em Portugal. Embora escasseiem os elementos
seguros de informação, cremo® que se podem tirar, com suficiente
aproximação, determinadas conclusões significativas.

A evolução recente da economia portuguesa tem sido caracte-
rizada, na perspectiva da distribuição do rendimento, pela manu-
tenção ou agravamento de certo® desequilíbrios fundamentais.

Numa economia em desenvolvimento, a agricultura tem-se
mantido praticamente estagnada, em contraste acentuado com o
progresso da indústria. O facto de o® salários agrícolas mostrarem,
ultimamente, tendência para acompanharem a evolução dos salá-
rios industriais parece traduzir uma alteração nas condições da
oferta de trabalho rural, em consequência das migrações para as
regiões mais industrializadas do interior ou para o exterior do
Continente.

Por outro lado, considerando os assalariados no seu conjunto,
que constituem, de longe, o grupo social mais numeroso na popu-
lação activa, nota-se uma assimetria acentuada entre o aumento
do produto real por habitante — indicador da melhoria do nível
de vida médio da população—e o acréscimo dos salários reais
na agricultura e na indústria. Embora este acréscimo se tenha
vindo a acentuar no3 últimos anos, a taxa média respectiva no
período 1953-61 é francamente inferior à correspondente à evolução
do produto per capita. Este facto significa que outros grupos so-
ciais — empregados, proprietários, empresários, capitalistas —
têm aumentado os seu® rendimentos mais acentuadamente do que
os assalariados.

Ã escala regional, as disparidades de salários agrícola® e in-
dustriais traduzem desigualdades muito acentuadas no desenvol-
vimento das diferentes zonas do Continente. As regiões rurais
sofrem da estagnação da agricultura, do empobrecimento demo-
gráfico e da incipiente industrialização; o desenvolvimento indusr
trial, por seu turno, estando fortemente localizado, não evita
o despovoamento da maior parte do interior e do sul do Pai®. Neste
aspecto, os distritos de Lisboa e de Setúbal — onde a industriali-
zação tem sido relativamente intensa nos últimos anos — não po-
dem só por si absorver os excedentes demográficos das outras
regiões que assim se orientam substancialmente para o exterior.

Analisando mais de perto a actividade industrial, podem fa-
zer-se duas observações fundamentais: a evolução dos. salários
médios de 41 indústrias transformadoras manifesta uma tendência
para a abertura do leque de salários — ou para o aumento da am-
plitude das diferenciações de salários — o que parece traduzir a



inexistência de uma política global orientada para a garantia de
um nível de vida mínimo às classes trabalhadoras; a parte do tra-
balho (salários e ordenados) no produto industrial continua — tal
como em 1950 — a ser anormalmente baixa em comparação com
outros países, o que pelo menos parece manifestar o débil poder
contratual do trabalho nas negociações colectivas.

10 — No início deste trabalho, falámos da exigência de iguali-
zação de oportunidades de promoção social e humana que, à escala
nacional, se deve traduzir pela atenuação das desigualdades entre
classes sociais, sectores de actividade e regiões. Esta exigência
baseia-se num humanismo, ou não tem sentido. Porém, pode ainda
ser legitimamente vista à luz de um ideal nacional: uma Nação,
para o ser verdadeiramente, carece de integrar toda uma popu-
lação (como diz MYRDAL) na mesma comunidade de vivências, de
aspirações, de oportunidades de progresso individual e colectivo.
O que acabámos de observar quanto à evolução da economia no
Continente aponta-nos certas tendências deaint&gradoras em as-
pectos importantes da sociedade portuguesa. Estas tendências
são, por um lado, simultaneamente causa e efeito do nosso subde-
senvolvimento económico; são também, por outro lado, indicado-
res apurados do afastamento de um sistema social em relação
à visão doutrinária de um humanismo cristão. A correcção dessas
tendências — que envolve a resolução de complexos problemas que
não cabe aqui referir — parece pois necessária tanto por razões
de ordem económica, como por implicações mais profundas de
doutrina social.



QUADROS ANEXOS

Salários médios na agricultura por distritos1

(1961)

Aveiro
Beja
Braga
Bragança
Castelo Branco ..
Coimbra
Évora
Faro ,
Guarda
Leiria
Lisboa
Portalegre
Porto
Santarém
Setúbal
Viana do Castelo
Vila Real
Viseu

Média

Salários médios
(escudos)

28,7

28,1

20,6

26,1

26,7

26,2

23,4

25,3

25,6

34,5

36,8

33,8

24,1

31,4

33,8

23,7

26,1

24,3

27,0

Índices

106

93

76

97

99

97

87

94

95

128

136

88

89

116

125

88

97

90

100

1 Média, para cada distrito, dos salários masculinos das diferentes profissões.
Fonte: Anuário Estatístico.



n
Salários médios na indústria transformadora

Indústrias

Lacticínios
Conservas de peixe
Moagem de farinhas espoadas
Descasque de arroz
Refinação de açúcar ,
Chocolates e cacaus
Confeitaria
Torrefacção ,
Moagem de pimentão
Cerveja
Águas minero-medicinais
Tabaco ,
Lanifícios
Algodão ,
Tapeçarias
Passamanarias
Malhas
Cordoaria (cordas e cabos)
Corte e preparação do pêlo
Chapelaria
Folheados e contraplacados
Cortiça
Papel
Curtumes
Artigos de borracha
Álcool industrial
Resinosos
Explosivos e pirotecnia
Adubos
Alvaiades e tintas
Fósforos
Sabões
Cerâmica
Vidro
Porcelanas e faianças
Cal hidráulica
Cimento

Salários médios
(escudos)

1960

24,0
22,9
35,9
33,7
63,0
28,6
24,3
27,2
18,9
40,4
19,0
39,1
30,2
25,4
19,0
23,5
22,3
30,7
21,8
31,3
33,6
29,9
28,1
28,1
32,1
34,9
25,8
33,2
50,0
38,8
45,6
30,8
29,0
39,0
33,7
28,3
52,7

1961

26,0
22,5
37,9
34,4
66,6
30,3
26,4
27,2
19,6
50,2
19,6
39,0
30,9
30,5
19 3
26,9
24,6
33,4
22,3
31,8
37,9
32,1
33,3
34,5
28,4
34,9
27,7
35,2
51,8
40,9
48,3
37,0
29,7
40,3
34,5
30.4
55,5

índices
(1953 = 100)

1960

167

137

118

149

163

139

116

114

103

135

131

164

15X

112

125

110

115

151

133

112

129

116

133!

104

119

136

98

121

164

127

139

114

127

148

132

128

141

1961

182

135

125

152

172

147

126

114

107

167

135

163

155

129

127

127

127

165

136

114

147

130

155

128

116

136

106

128

170

134

148

138

130

153

135

138

149
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Indústrias

Cutelaria
Alumínio
Ferro esmaltado
Arame

Média

Salários médios
(escudos)

1960

28,7

1961

20,8
24,2
31,2
36,8

23,3
30,2
35,0
38,7

31,1

índices
(1953 = 100)

1960

116
101
12S
123

123

1961

129
126
138
129

133

Fonte: Anuário Estatístico. Os índices tomam por base os valorem calculados
para 1953, po\r Dr.* Maria Manuela da Silva, op. cit.

III

Remunerações médias do trabalho na indústria, por distritos

Distritos Remunerações por dia
de trabalho (escudos) índice

Aveiro
Beja
Braga
Bragança
Castelo Branco ...
Coimbra
Évora
Faro
Guarda
Leiria
Lisboa
Cidade
Portalegre
Porto
Cidade
Santarém
Setúbal
Viana do Castelo
Vila Real
Viseu

Média

32
31
28
27
29
28
27
24
26
29
47
47
25
30
33
32
41
27
30
25

36

89
86
78
75
81
78
75
67
72
81
131
131
69
83
92
89
114
75
83
69

100

Fonte: Inquérito Industrial.



IV

Remunerações médias por dia de trabalho na indústria

Ramos de actividade
Remunerações

pagas

(1000 cont.)

Dias de
trabalho

1000

Remunerações
médias p. dia

trabalho

(escudos)

Extracção de carvão
» » minerais metalíferos
» » pedra, etc
» » minerais não metalíferos .

Indústrias de alimentação
Indústrias das bebidas
Indústria do tabaco
Indústrias têxteis
Fabricação de calçado, vestuário, etc.
Indústrias da madeira e da cortiça
Indústria do mobiliário
Indústrias do papel e dos art.08 de papel
Tipografia e indústrias anexas
Indústria de curtumes e dos artigos de

couro
Fabricação de artigos de borracha ...
Indústrias químicas
Indústrias dos derivados do petróleo e do

carvão
Indústrias dos produtos minerais não

metálicos
Indústrias metalúrgicas de base
Fabricação de produtos metálicos
Construção de máquinas

» » » e mat. eléctrico
Construção de material de transporte
Indústrias transformadoras diversas ..
Construção
Electricidade, gás e vapor

TOTAL

57
117
29

23

476

45

37

863

198

330

91

97

200

34

58

323

46

405

15

416

160

129

543

94

685

71

Média
5 542

1570

3 465

971

814

15 056

946

707

29 367

7 700

11687

2 982

2 873

4 066

1077

1250

5 887

485

11193

393

11413

3 754

2 715

11466

3 083

19 987

1112

156 019

36

34

30

28

32

48

52

29

26

28

31

34

49

32

46

55

95

30
38
36
43
48
47
31
34
64

36

Fonte: Inquérito Industrial.


