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O Serviço de Emprego
na
política de mão-de-obra

Na sociedade contemporânea, as cons-
tantes modificações nas técnicas exigem um
esforço colectivo no sentido de promover a
adaptação da mão-de-obra, subordinando o
mercado do trabalho a uma disciplina inte-
ligente. É ao Serviço de Emprego — insti-
tuição existente na maior parte dos países
industrializados — que compete organizar,
nos seus diversos aspectos, o mercado do
trabalho.

1. A mão-de-obra na sociedade contemporânea

«Os fenómenos económicos são, antes de mais, fenómenos de
população activa». Esta afirmação recentemente escrita por peri-
tos da O.C.D.E.1 assinala o destaque crescente que o factor mão-
-de-obra está obtendo na economia de hoje.

O trabalho, ou luta para transformar a natureza em função
das necessidades humanas, existe desde que há homens tal como
os conhecemos. Mas longa e dura tem sido a experiência necessá-
ria à descoberta de regras não evidentes a priori, tais como as
respeitantes à organização racional e justa dessa luta.

Na sociedade contemporânea, herdeira da revolução indus-
trial, a rapidez com que evoluem as técnicas cria problemas à po-
pulação activa, cuja adaptação às novas estruturas — sempre em
modificação — constitui um factor basilar em qualquer expansão
económica. Esses problemas, além de cientificamente importantes,

i FOURASTIÉ, MADINIER e PiLLiARD num relatório sobre problemas de
emprego na Grécia (1963).



são socialmente graveis, porque respeitam a massas de trabalha-
dores cada vez mais vastas. A necessidade de os resolver conduziu
a que se atentasse no campo onde nascem, o mercado de trabalho,
com o objectivo de submeter os seus fenómenos a uma disciplina
inteligente. Assim surgiu a instituição económica denominada
Serviço de Emprego, cuja função é a organização do mercado de
trabalho.

Embora a actividade do Serviço de Emprego seja possível
de resumir num esquema simples — a pronta satisfação da oferta
e da procura de mão-de-obra — não é exagerado dizer-sie que a
criação e direcção de um Serviço de Emprego eficaz «é uma das
tarefas mais difíceis de executar em matéria de administração
pública» 2. Esta dificuldade resulta da complexa trama de reali-
dades que respeitam à mão-de-obra, e explica a extrema atenção
que as nações mais avançadas vêm dedicando à orgânica e funcio-
namento do Serviço de Emprego. Os países em vias de desenvol-
vimento, por sua vez, têm nesse Serviço um instrumento impres-
cindível para o estudo e modificação das suas estruturas. «Nos
países insuficientemente desenvolvidas, a situação da população
trabalhadora indica, não apenas a distância a percorrer para atin-
gir objectivos económicos a que correspondam níveis de consumo
mais altos para as massas, mas também toda a amplitude dos
problemas a resolver para atingir tais objectivos» 3. Não se trata,
pois, de simplesmente combater o desemprego, mas de efectuar
aquilo que alguém chamou «uma das mais importantes modifi-
cações em matéria de política económica desde a «revolução»
keynesiana» é: a instituição de uma política de trabalho orientada
para o incremento da mobilidade geográfica e tecnológica, me-
diante a qual se transita de simples programas de auxílio aos gru-
pos desfavorecidos para a criação de meios que permitam elevar
constantemente — mercê da colaboração entre as tarefas de colo-
cação, orientação profissional e formação profissional — as qua-
lificações desses grupos.

O mesmo é dizer que o Serviço de Emprego é hoje uma insti-
tuição económica de valor universal.

2 G. PARENTI e V. C. PHELAN in Manpower administration in certain
countries of western Europe (relatório elaborado em 1953 para a O.E.C.E.).

3 Guilhermo BRIONES in La qualification et Vadaptation de Ia main-
-ãyoeuvre dans les premieres phases de Vindustrialisation (Revue Interna-
tionale des Sciences Sociales, vol. XV, n.° 4, 1963).

4 Prof. SVENNILSON, cit. no relatório do Secretário-Geral da O.C.D.E.
sobre a elaboração e execução de um programa a longo prazo para» o Comité
da Mão-de-Obra daquele organismo.
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2. Intemacionalidade do Serviço de Emprego

Em Outubro de 1919 a Conferência da Organização Inter-
nacional do Trabalho adoptou a Convenção n.° 2, cujo artigo 2.°
obrigava os países Membros ratificantes a instituirem «um> siste-
ma de serviços de colocação públicos e gratuitos sob o controlo
de uma entidade central.» Nesta fórmula se encontra esboçada a
distinção entre o Serviço de Emprego e os serviços de colocação
em que se baseia. A noção de Serviço de Emprego transcende
a de conjunto de serviços de colocação, e o citado artigo 2.° da
Convenção n.° 2, ao falar em «sistema» e «controlo de uma enti-
dade central», mostrava claramente que, já nesse tempo, o Serviço
de Emprego era concebido como verdadeiro instrumento de orga-
nização, planeada e à escala nacional, dia mão-de-obra do® países
que o criavam, não obstante a mencionada Convenção de 1919 ter
sido elaborada para lutar contra o desemprego do pós-guerra.

Pode dizer-se que todas as nações de industrialização mails
avançada possuem Serviços de Emprego de certa antiguidade,
organizados segundo a concepção atrás referida. ContudOi, esses
Serviços também existem há bastante tempo em alguns países
insuficientemente desenvolvidos, embora quase nunca atingindo
a sua desejada dimensão, limitando-se a um conjunto mais ou
menos descoordenado de serviços de colocação.

Assim, verificamos pelos relatórios da Conferência Regional
para o Próximo e Médio Oriente (Teerão, 1951) e da Conferência
Regional Asiática (Ceilão, 1950), ambas no âmbito da O.I.T.5 que
o Irão possui um Serviço de Emprego desde 1949; os códigos de
trabalho promulgados na Síria e no Líbano, em 1946, encarre-
garam os Municípios de organizarem serviços de colocação locais;
na Grécia, uma lei de 1945 criou serviços de colocação públicos;
o Egipto possuía os rudimentos dlesses serviços em 1940,, e em
1950 recorreu à assistência técnica da O.I.T. a fim de englobar
a sua re-estruturação numa organização geral da mão-de-obra;
a índia6 criou os seus primeiros nove serviços de colocação em

5 O n.° 1 da ordem do dia relativa à primeira .Conferência do trabalho
para o Próximo e Médio Oriente, por decisão do Conselho da O.I.T., era:
«Problema de Mão-de-obra: formação profissional e organização do Serviço
de Emprego».

A Conferência Preparatória Regional Asiática, reunida em Nova-Deli
em 1947, recomendara o desenvolvimento de Serviços de Emprego Público.
O relatório da Conferência Regional de 1950 (Ceilão) afirmava que, nesse
ano, «pelo menos em 12 países e territórios do Extremo-Oriente funcionavam
Serviços de Emprego>.

e Em 1946, o número anual de candidatos inscritos nos serviços de
colocações indianos era de 114 766, sendo o total de colocações 5382. Dois
anos mais tarde, e$tes números tinham subido, respectivamente, para 219 714
e 25 399.
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1943; a legislação sobre o trabalho promulgada na Turquia e no
Iraque, em 1936, já previa a criação de serviços de colocação
públicos, os quais surgiram alguns anos mate tarde; a China7,
que se começara a ocupar da regulamentação jurídica dasi agên-
cias de colocação privadas em 1931, criou um Serviço de Emprego
em 1940, e em 1948 convidou um perito do B.I.T. a examinar esse
Serviço e dar o <sieu parecfèr sobre o funcionamento do mesmo;
em 1929 havia serviços de colocação nos centros comerciais de
Saigão e Hanoi (Indochina), tal como em Bandung, Djakarta
e Surabaya (índias holandesas); e no Japão8 já funcionavam
quatro desses Serviços em 1919.

3. Tentativas de uniformização internacional

A Convenção n.° 2 da O.I.T.,, atrás referida, constituiu a pri-
meira tentativa de uniformização internacional da organização do
Serviço de Emprego. De então para cá, a Conferência geral da
O.I.T. adoptou diversas Convenções e Recomendações que; se re-
ferem ao assunto, culminando com a Convenção n.° 88 e a Reco-
mendação n.° 83, adoptadas na 31.a Sessão da Conferência, efec-
tuada em S. Francisco da Califórnia, em Junho de 1948.

Por outro lado, o Consselho da O.E.C.E., em Sessões datadas
de 2 de Julho de 1954 e 19 de Setembro de 1958, aprovou dois pro-
jectos de normas a atingir na organização dos Serviços de Em-
prego, e recomendou aos países Membros que comparassem a
organização dos seus Serviços de Emprego com essas normas,
com vista a conseguir-se que elas fossem atingidas por todos no
mais curto espaço de tempo possível. Por força da decisão, de 30
de Setembro de 1981, do Conselho da O.C.D.E., mantêm-se, para
os Membros desta organização, a aplicabilidade integral daquelas
Recomendações da O.E.C.S., salvo para os Estados Unidos (onde
não se aplicam) e para o Canadá (onde se aplicam com reservas
relativamente a alguns pontos).

Não há solução de continuidade entre as tentativas da O.I.T.
e da O.E.C.E. para uma uniformização jurídica em matéria de
Serviços de Emprego: no memorandum, d!e 4 de Fevereiro de 1954,
do Comité de Mão-de-Obra da O.E.C.E., ao se apresentar o pro-
jecto de normas a atingir na organização dos Serviços de Em-
prego, escreveu-se: «Estas normas, destinadas à Europa, estão
na linha dessoutras, mais gerais, contidas na Convenção n.° 88
e na Recomendação n.° 83 da O./.T. A diferença daquelas em relah

7 Ern 1947, os serviços de colocação chineses registaram, relativamente
aos totais de inscritos e de colocações de 1946, aumentos de 18 % e 44 %f
respectivamente.

s Em 1949, os serviços de colocações nipónicos registavam uma média
de 150 000 colocações mensais.
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ção a estas reside sobretudo numa maior pormenorização, me-
diante a qual se procurou fornecer uma orientação mais minu-
ciosa, com vista a aumentar a eficácia da organização dos Serviços
de Emprego».

Em face do que ficou dito, parece de toda a vantagem esbo-
çar o esquema do Serviço de Emprego dtedutível a partir do® tra-
balhos da OJI.T. e da O.E,C.E.

a) Na Organização Internacional do Trabalho

No que respeita à O.I.T., tudb quanto esta organização ela-
borou, em matéria de Convenções e Recomendações ocupando-se
do Serviço de Emprego, encontra-®e coligido no Code International
du Travail — Codificação de todas as Convenções e Recomenda-
ções aprovadas pela Conferência Geral da O.I.T.

Com base em duas Convenções e cinco Recomendações, o Có-
digo, na sua última edição (1951), abre com trinta artigos que
constituem o Capítulo I, subordinado ao título «Serviço de em-
prego público e gratuito».

Esse Capítulo, à semelhança dos restantes que compõem o
Código, encontra-se dividido em duas Secções, de «Obrigações»
e «Recomendações», sendo a primeira constituída por disposições
extraídas das Convenções n.os 2 e 88 e a segunda por disposições
das Recomendações n.os 42, 45, 51, 72 e 83.

Como se sabe, as Convenções da O.I.T. são instrumentos
destinados a criar obrigações internacionais pela ratificação
(art. 19.°, n.° 5, 6) da Constituição da O.I.T.), ao passo que as

Recomendações têm por objectivo a definição de norma®, que
podem ou não servil" de base ao Direito interno dos países Mem-
bros (id. 19.°, n.° 6, a)). Na prática, porém, esta distinção jurídica
é menos rigorosa, dado que o citado artigo 19.°, embora obrigue
cada país Membro a ratificar as Convenções! quando obtiver o
consentimento da® entidades para tal declaradas competentes pelo
seu Direito Constitucional, deilxa estas totalmente livres para
recusarem esse consentimento, o que muitas vezes se verifica.
Tal foi o caso de Portugal relativamente às duas Convenções
citadas, pelo que nos reportaremos à totalidade do Capítulo I d!o
Código unicamente movidos pelo objectivo de deduzir os traços
dominantes do Serviço de Emprego tal cojno ressaltam do estudo
das disposições nele contidas.

Referir-nos-emosi ao género die diploma — Convenção ou Re-
comendação 9 — que se encontra na origem das regras enunciadas
apenas por causa da diferença de critério que preside à redacção

9 Daqui em diante, as palavras Convenção e Recomendação serão de-
signadas, respectivamente, pelas abreviaturas C. e R. *
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de um projecto consoante este seja de C. ou de R. Essa diferença
está apontada num relatório da Delegação da Conferência para
Assuntos Constitucionais: «Uma norma que não represente um
progresso real face ao que efectivamente é já praticado será de
utilidade restrita. Deste modo, as normas fixadas em Recomenda-
ção deverão situar-se a meio caminho entre o ideal teórico e a prá-
tica da média cfos países,. (...) Em geral, pode-se afirmar que a
Recomendação, pelo facto de não ter por objecto a criação de
obrigações \com a mesma força executaria que a Convenção, de-
verá tender para a definição de normas mais ambiciosas do que
seria ajuizado tratando-se de uma Convenção».

Cumpre ainda notar que as normas definidas por estas C, ou
R. são consideradas normas mínimas (cfr. art. 19.°, n.° 8, da
Constituição da OJ.T.).

A C. 88 (1948) definiu a tarefa essencial do Servido de Em-
prego como sendo a realização da «melhor organização possível
do mercado de emprego cúmo parte integrante do programa na-
cional tendente a assegurar ou mú/nter o pleno emprego, bem como
a desenvolver e utilizar™ os recursos produtivos» (artigo 1.°).
Este objectivo deverá atingir-se mediante uma organização con-
cebida de moilde a «assegurar a eficácia do recrutamento e da
colocação dos trabalhadores» (artigo 6.°). E o mesmo artigo 6.°
enumera cinco operações mediante as quais o Serviço assegurará
essa eficácia:

I) ajudar os trabalhadores a encontrarem empregos conve-
nientes, e os empregadores a recrutarem trabalhadores
que convenham às necessidades! das empresas;

II) facilitar a mobilidade profissional e geográfica (à es-
caJa nacional e internacional) ;

III) recolher e analitear todas as informações disponíveis re-
lativamente à situação do mercado de emprego e à sua
evolução provável, quer no conjunto do país quer nas
diversas indústrias, profissões) ou regiões, pondo essas
informações sistemática e rapidamente à disposição dos
poderes públicos, das organizações de empregadores e de
trabalhadores interessados, e também do público;

IV) colaborar na administração do seguro-desemprego, e da
assistência ao desemprego, e na aplicação de outras me-
didas destinadas a auxiliar os desempregados;

V) ajudar, tanto quanto for necessário, outros organismos
públicos ou privados na elaboração de planos sociais e
económicos que influenciem favoravelmente a situação
do emprego.

io Utilização plena (R. 72, 1).
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Vejamos mais de perto como deverá o Serviço efectuar essas
operações:

I) A satisfação dos interesses de empregadores e trabalha-
dores efectuar-se-á mediante:

a) elaboração de fichas dos que pedem emprego, ano-
tando as suas qualificações profissionais, a sua ex-
periência, os seus gostos, interrogando-os relativa-
mente aos objectivos que pretendem alcançar me-
diante o emprego, controlando, se for preciso, as
suas aptidões físicas e profissionais, e, sendo caso
disso, ajudando-os a obter uma formação ou uma
readaptação profissionais;

&) a obtenção, junto dos empregadores, de informações
exactas sobre as vagas por eles comunicadas ao Ser-
viço, e sobre as condições exigidas aos trabalhadores
pretendidos para ocupá-las;

o) o encaminhamento, para essas vagas, díe candidatos
que possuam as aptidões profissionais e físicas re-
queridas;

d) a organização da compensação de ofertas e pedidos
de emprego entre dois ou mais serviços de coloca-
ção, quando aquele que for consultado em primeiro
lugar não estiver em condições de colocar conve-
nientemente as vagas, ou quando qualquer outro
motivo o justifique.

II) A mobilidade dlos trabalhadores, nos termos em que a
R. 83 (1948), 14-19) desenvolve o princípio estabelecido
no citado art.° 6.° da C. 88, será alcançada mediante:

a) a colheita e divulgação de informações completas e
exactas sobre possibilidade de emprego e condições
ãe trabalho noutras profissões e regiões, e corres-
pondentes condições dle vida (incluindo as disponi-
bilidades em matéria de alojamentos convenientes) ;

b) concessão de subsídios, adaptados às circunstâncias
nacionais e às situações individuais, para desloca-
ções efectuadas por intermédio ou com a aprovação
do Serviço de Emprego, caso as despesas correspon-
dientes à deslocação não sejam cobertas, por pessoa
diferente do trabalhador;

c) programação de cursos de formação e readaptação
profissional (incluindo a aprendizagem, a formação
complementar e os cursos de aperfeiçoamento).



III) Á recolha e análise de informações sobre o mercado de
emprego, necessariamente levada a cabo por um pessoal
convenientemente formado e qualificado, deverá incluir
(R. 83, 5-6):

a) inquéritos directo® junto dos organismos especial-
mente informado® acerca destes assuntos, como, por
exemplo, outros serviço® públicos, organizações de
empregadores e trabalhadores, empresas públicas ou
privadas e comissões palitarias;

b) uma cooperação com a inspecção do trabalho e os
serviços de seguro-desemprego e assistência ao de-
semprego;

c) relatórios periódicos sobre as questões com parti-
cular incidência no mercado de emprego;

d) inquéritos sobre certas questões particulares, traba-
lhos de investigação e análise efectuados pedo Ser-
vliço de Emprego.

IV) A colaboração na administração do seguro-desemprego
ou assistência ao desemprego deverá revestir dois as-
pectos (R. 83, 23 e 18):

a) inscrição obrigatória no Serviço de Emprego de todos
os trabalhadores que pedem uma prestação de segu-
ro-desemprego ou de assistência ao desemprego, e,
na medida do possível, das pessoas que completam
cursos de formação profissional assegurados por um
sistema público ou subvencionados pão Estado;

b) auxílio, prestado às entidades competentes-, com vista
a definirem e interpretarem as condições em que
deveria considerar-se conveniente uma vaga numa
profissão diferente da que normalmente exerce o de-
sempregado, ou que o obrigue a mudar de residência.

V) A colaboração prestada pelo Serviço de Emprego na ela-
boração de planos afectando a situação do emprego to-
mará, nomeadamente, o® seguintes aspectos:

a) colaboração com as entidades cuja actividade afecte
a situação do emprego, incluindo aquelas a que com-
pete acelerar ou afrouxar o ritmo das obras públicas
em função dás flutuações do emprego e do desem-
prego (R. 72 (1944), 3);

b) colaboração com o® representantes dos empregadores
e dos trabalhadores, e com todos os organismos en-
carregados de estudar os problemas de emprego
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próprios de certas regiões, empresa, indústrias ou
grupo® de indústrias (R. 83, 3);

c) cooperação com todas as instituições públicas ou pri-
vadas interesisadas nos problemas do emprego (R.
83, 20).

ExplicadiO o funcionamento do Serviço ãe Emprego tal como
o concebe o Código Internacional do Trabalho, cabe agora men-
cionar alguns princípios basilares dessa concepção deduzidos a
partiír da análise do Código.

Em primeiro lugar, o princípio da estruturação em sistema
nacional ãe serviços de colocação, englobando uma rede de serviços
regionais e locais, controlado por um serviço central ãe âmbito
nacionalX1 (C. 2, art. 2.°; c. 88, arte. 2.° e 3.°; R. 83, 1). O número
de serviços regionais e locaiia será fixado em função das necessi-
dades de cada país, e sempre tendo em conta que a compensação,
considerada uma das operações fundamentais do Serviço de Em-
prego, não poderá efectuar-se sem a referida rede,

Em segundo lugar, o princípio da especialização por profissões
e por categorias especiais de candMatos (C. 88, 7.°; R, 83, 4).
Este princípio obriga a uma formação apropriada dos funcio-
nários dos serviços de colocação (C. 88, 9.°, 4) aos quais devem
ser adstritas pessoas a par dos usos, costumes e características
das profissões interessadas (R. 42 (1933), I, 2), e também à to-
mada de disposições especiais relativamente à colocação de ado-
lescentes, inválidos, técnico®, trabalhadores intelectuais, empre-
gados, pessoal dirigente e mulheres. A colocação de adolescentes
é encarada com atenção particular: a C. 88 determina que se to-
mem e desenvolvam medidas especiais visando os adolescentes
(8.°), e a R. 45 (1935) enumera os diverso® meios dè organizar
essa colocação no âmbito <k>® Serviços de Emprego.

Em terceiro lugar, o princípio ãa utilização voluntária, tanto
no que respeita a empregadores como a trabalhadores (C. 88, 10.°;
R. 83, 22, 24 e 25)12. As lúnicas restrições são as que constam

11 Um exemplo da importância deste princípio foi a promulgação, nos
Estados Unidos, da Lei Wagner-Peyiser (Wagner-Peyser Act), de 6-6-1933,
que teve por objedtivo criar um Serviço de Efmprego federal. Sabendo-se
como, nesse país, é viva a susceptibilidade dos Estados no que respeita
à sua autonomia, são significativas medidas como as do Regulamento de
25-9-1946, § 21.2, d): «Se uma região englobando parcelas de dois ou vários
Estados constituir um único mercado de trabalho, os órgãos desses Estados
tomarão as medidas adequadas para assegurar a trabalhadores e emprega-
dores livre acesso à oferta e procura de mão-de-obra nessa região, sem
atender às fronteiras estaduais».

12 A importância deste princípio é sublinhada pelo facto de o encon-
trarmos reflectido em dipjomas legais de países socialistas, como a Repú-
blica Democrática; da Alemanha (Decreto de 24-8-1946, § 9), a Jugoslávia
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da R. 45 (38) e da R. 83 (23), em que âe sugere a obrigatoriedade
de registos, nos Serviços de Emprego, de vagas a serem preenchi-
djas por adolescentes e de contrato® celebrados com adolescentes
sem ser por intermédio do Serviço 4e Emprego; de trabalhadores
beneficiados por seguro ou assistência e de pessoas completando
cursos de formação profissional assegurados por um sistema pú-
blico ou subvencionados pelo Estado.

Em quarto lugar, o princípio da neutralidade e da indiscri-
minação13. Eticontramo-io na C. 88, 9.°, onde se determina que
o pessoal do Serviço de Emprego, a recrutar unicamente em fun-
ção das aptidões dos candidato® relativamente às tarefas que irão
desempenhar, deverá ser constituído por funcionários públicos
protegidos por uma regulamentação e um condicionalismo de tra-
balho que garantam a sua Independência relativamente a qual-
quer mudança de governo, bem como a qualquer influência exte-
rior indevida, e que, salvo no que decorra das necessidades do ser-
viço, lhe assegurem a estabilidade no seu emprego; e encontra-
mo-lo na R. 83, 12, a), onde se diz que o Serviço de Emprego dleve
observar uma neutralidade estrita quando &e trata de empregos
disponíveis num local onde existe um conflito de trabalho que
afecte esses empregos, e abster-se de aplicar aos candidatos a
emprego quaisquer medida® discriminatórias fundadas sobre con-
siderações de raça, cor, sexo ou crença.

Finalmente e em quinto lugar o princípio da cooperação com
outros organismos, públicos e privados. É particularmente signi-
ficativo o facto de que, embora a supresisão progressiva das agên-
cias de colocação privadas seja um objectivo fundamental da
OJ.T. em matéria de Serviço de Emprego (dessa supressão se
ocupa o Capítulo II db Código), o artigo 2.° da C. 2 exprime uma
orientação consagrada em muitas outras disposições, quando es-
tabelece que sempre que coexistirem serviços de colocação públicos

(Ukase de 2-7-1960), art. 15.°, 7), etc. Não obstante, as limitações ao mesmo
são numerosas e parecem indicar que se tornam necessárias, em certas
circunstâncias. É particularmente significativo o facto de o Reino-Unido,
embora mantendo numerosas actividades em que o recrutamento de mão-
-de-obra é livre, ter tornado essa liberdade excepcional, uma vez que, nos
termos do Decreto de 29-1-1952, (art. 3.°), o recrutamento de trabalhadores
deve em princípio efectuar-se obrigatoriamente por intermédio dos serviços
de colocação.

is Exemplos da apSicação deste prinfcípio: o Estado de Israel, para
o qual a disciplina do mercado de trabalho era vital, estabeleceu no seu
diploma fundamental sobre mão-de-obra (Lei de 13^1-1959, art. 3.°) que
tudo quanto respeite a relações e regime de trabalho está fora da compe-
tência do Serviço de Emprego; nos Estados Unidos, o Serviço de Emprego
não pode intervir em diferendos relativos a salários, nem na negociação
de contratos colectivos (Regulamento do Serviço de Emprego, § 23.10, d),
e embora deva prestar esclarecimentos ao público sobre a legislação de tra-
balho deve abster-se de qualquer interpretação da mesma (id., § 23.14, d).



e privados deverão tomar-se medidas para coordenar a actividade
de todos numa perspectiva nacional. A R. 72, 1, ao definir a tarefa
essencial do Serviço de Emprego como sendo o assegurar a melhor
organização do emprego no âmbito de um programa nacional de
plena utilização dos recursos produtivos, esclarece que essa tarefa
deve efectuar-se «em colaboração com os outros organismos pú-
blicos e privados interessados»; a C. 88? 6.°, e), determiiia que o
Serviço de Emprego ajude, tanto quanto for necessário, outros
organismos públicos ou privados na elaboração de planos sociais
e económicos que influenciem favoravelmente a situação do em-
prego; a R. 72, 3, preconiza a colaboração entre o Serviço de Em-
prego e as demais entidades cuja actividade afecte a situação do
emprego, incluindo aquelas a que compete acelerar ou afrouxar
o ritmo das obras públicas em função das flutuações do emprego
e do desemprego (a R. 51, 7 (1937) estabelecera que o recruta-
mento de trabalhadores para as obras públicas deveria efectuar-
-se, de preferência, por intermédio dos serviços de colocação pú-
blicos) ; por sua vez a R. 83, 20, preconiza a cooperação entre
o Serviço de Emprego e outras instituições públicas e privadas
Interessadas nos problemas do emprego14.

Ainda dentro do princípio da cooperação com outros orga-
nismos, assume particular importância a colaboração com repre-
sentantes de empregadores e trabalhadores, particularmente atra-
vés de comissões consultivas nacionais, regionais e locais, onde
empregadores e trabalhadores terão representantes em número
igual, designados após consulta às respectivas organizações
(C. 88, 4.°). Estas 'comissões mistas deverão ser consultadas
aceirea de tudo quanto afecte o funcionamento do Serviço
(C. 2, 2.°), nomeadamente quando se trata de decretar a política
geral do Serviço de Emprego (C. 88, 5.°), ou de estudar a solução
dos problemas especiais de certas indústrias (R. 72, 4, 2), ou
grupos de indústrias ou regiões (R. 83, 3). Além destas comissões
consultiva®, deverá procurar-se que o Serviço de Emprego man-
tenha estreita colaboração com as organizações de empregadores
e trabalhadores de molde a assegurar a estas uma participação
na elaboração e execução de medidas visando a organização do
emprego (R. 72, 4, 1). As organizações de empregadores e traba-
lhadores chamadas a colaborar com o Serviço de Emprego deverão
ser todas quantas existam, ou pelo menos, todas as mais repre-
sentativas (R. 42, I, 3). Mas mesmo quando não existam organi-

i4 Exempk) desta colaboração é a obrigatoriedade, para a Direcção-
-Geral do Trabalho da Suécia, de estudar e apresentar anualmente pro-
jectos para a reserva de investimentos destinados a criar empregos em caso
de excesso de oferta de mão-de-obra, e de manter um registo central de pro-
jectos desses (Instrução de 17-6-48, § 4).



sacões patronais ou sindicais, a cooperação com representantes
de empregadores e trabalhadores deverá verificar-se (C. 88, 4.°, 3).

b) Na Organização de Cooperação e Desenvolvimento Económico

As duas Recomendações da O.E.C.E. atrás citadas; (e cuja
aplicabilidade aos Membros da O.C.D.E. se mantém, como foi
dito) têm os seguintes antecedente».

Em 24 de Abril de 1952, o Comité de Mão-de-Obra da
O.E.C.E. decidiu designar dois consultores que examinariam, nos
países interessados em os receber, os problemas referentes a uma
melhor organização da mão-de-obra e a um mínimo de unificação
de métodos. No seu inquérito, os consultores deveriam,, funda-
mentalmente, averiguar em que medida a organização da mão-
-de-obra dos países visitados atingia os seguintes dois pontos,
considerados normas mínimas em matéria de organização de mão-
-de-obra:

1 — existência de um Serviço de Emprego eficaz, apto a for-
necer regularmente elementos sobre a oferta e procura
da mão-de-obra, mão-de-obra disponível, colocações e em-
pregos disponíveis, etc;

2 — existência, no plano nacional, de um sistema permitindo
coordenar os trabalhos dos serviços de colocação locais.

Os países visitados pelos mencionados consultores foram:
Reino-Unido, Bélgica, Suíça, Itália, Alemanha, Suécia e França.

Em face das conclusões a que chegaram esses1 consultores
no seu relatório, a delegação do Reino-Unido sugeriu que, com
base nesse relatório, a O.E.C.E. procurasse formular uma Reco-
mendação sobre as normas a atingir em matéria de organização
de Serviços de Emprego, num prazo de 5 anos.

Um projecto aprovado em 1945 veio a constituir a primeira
e principal Recomendação, visto que a segunda se destinou a com-
pletar aquela, por se ter considerado haver uma lacuna na primeira
relativamente à função informações sobre o emprego. O projecto
da segunda Recomendação, aprovado em 1958, foi elaborado com a
colaboração do Bureau International du Travail, que redigiu uma
relação de «Normas propostas pelo B.I.T. para as informações
sobre o mercado de emprego» cojn a intenção de serem completa-
das as normas recomendadas em 1954.

Ao referirmos os pontos principais destas Recomendações, in-
dicaremos as disposições de C. ou R. da O.I.T. onde se inspiram, e
cujas directivas procuram desenvolver. Estas indicações não cons-
tam das Recomendações nem dos trabalhos preparatórios, mas as
relações entre as normas recomendadas pela O.E.C.E. e os diplomas

225



da O.I.T. sao fáceis de estabelecer por (juem examinar aquelas
tendo estes presente®.

A Recomendação de 1954 divide-se em 13 Secções, cujo con-
teúdo podemos reconduzir a 6 pontos:

I) unificação e coordenação da administração nacional do
Serviço de Emprego;

II) formação do pessoal;
III) eficácia no recrutamento de trabalhadores;
IV) eficácia na colocação de trabalhadores;
V) compensação;

VI) cooperação com representantes de empregadores e tra-
balhadores.

I) O controlo do sistema nacional do Serviço de Emprego
por uma entidacle central (C. 2 e C. 88, artigo 2.°) deverá ser asse-
gurado por instruções escritas abrangendo organização, gestão,
métodos e técnicas (cfr. R. 83, 2, a)) e por uma inspecção perió-
dica (idem, e))y com intervalos máximos de dois anos e incidindo
sobre toda a sua actividade.

II) A formação do pessoal (C. 88, 9.°, n.° 4, e R. 24, I, 2)
deverá organizar-se de forma regular e sistemática, com está-
gios, cursos para cada função (entrevista, colocação, controlo,
etc), em que o ensino se baseia na análise dlos dados mais re-
centes e sobre as capacidades requeridas para o seu desempenho
em moldes satisfatórios. O papel das prelecções reduzir-se-á ao
mínimo, recorrendo-se sobretudo aos exercícios práticos, às de-
monstrações e discussões em grupo, etc.

III) A eficácia no recrutamento de trabalhadores (C. 88,
6.°, a) e R. 72, 2) será obtida mediante:

a) um sistema nacional, normalizado, de classificação das
profissões, utilizando fichas Standard, concebido de forma
a que as profissões exigindo aos trabalhadores tarefas
análogas sejam incluídas no mesmo grupo, e também a
poder ser constantemente actualizado e adaptado tendo
em conta a evolução das necessidades e da situação da
indústria;

&) uma inscrição de candidatos em fichas igualmente
Standard, elaboradas após entrevista conduzida com
toda a discrição possível!, na qual se obterão do candi-
dato informações suficientes para estabelecer uma clas-
sificação com base em características pessoaifâ, instru-
ção, formação, experiência de trabalho e preferências,
e nunca tendo em conta as possibil idade® de emprego;
nessa entrevista prestar-se-ão também ao candidato es-
clarecimentos sobre o que lhe interessar relativamente



ao Serviço de Emprego, bem como, eventualmente, um
auxílio suplementar quando pareça que não deve retomar
a profissão anteriormente exercida (Idem e R. 83, 15,
18 e 19).

IV) A eficácia na colocação (C. 88, 6.° a) e R. 72, 2, &)),
será obtida mediante:

a) registo, em fichas Standard, das ofertas de emprego co-
municadas por empregadores, contendo informações so-
bre o trabalho, as condições oferecidas, e como, quando
e a quem se deve o candidato apresentar;

b) selecção de candidatos efectuada em função das qualifi-
cações profissionais, incluindo as que porventura possam
adquirir, e sem qualquer discriminação por motivos da
raça, cor, sexo, opiniões religiosas ou qualquer outro
motivo que não afecte em nada as aptidões profissionais,
embora razões de ordem social possam ilevar o Serviço
de Emprego a dar prioridade a certaa categorias de pes-
soas em igualdade de qualificações profissionais (cfr.
R. 83, 12, c);

c) aplicação de um plano metódico, por parte de todos os
serviços (locais, com vista a estabelecer e manter rela-
ções com os empregadores da circunscrição, incluindo:

i) um ficheiro de empregadores;
ii) relações pessoais dilectas com os empregadores;

iii) recurso a diversos medos de publicidade (cfr. R. 83,
22 e 25).

V) A compensação será baseada na notificação, dun® ser-
viços de colocação locais aos outros, das vagas para as quais não
encontrem candidatos, em conformidade com um plano nacional
inspirado no princípio de que o essencial será assegurar o máximo
de rapidez e elasticidade ao funcionamento de tais Serviços. As
informações relativas aos candidatos «móveis» possuidores de
qualificação excepcional, e para os quais não há ifriediatas possi-
bilidades ou perspectivas de emprego apropriado na região, serão
enviadas a outros serviços locais que recebem correntemente as
ofertas dje emprego que possam interessar ao candidato (cfr.
C. 88, 6.°, a) iv) e R. 72, 2, e)).

VI) A cooperação com representantes de empregadores e
trabalhadores será assegurada por intermédio de comités consul-
tivos, e verificar-se-á relativamente à organização, funcionamento
e elaboração de uma política do Serviço de Emprego. Os represen-
tantes serão em número igual e designados após consulta das orga-
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nizações patronais e sindicais, Quando uma& e outras existirem
(C. 88, 4.° e 5.°; C. 2, 2.°; R. 72, 4; R. 42,1, 3; R. 83, 3).

A Recomendação de 1958 foi, como atrás dissemos, elaborada
a fim de completar a antecedente, e com base num projecto ela-
borado pelo B.I.T. Procura desenvolver as regras relativas à co-
lheita e divulgação de informações sobre o mercado de emprego
preconizadas nos sieguintes diplomas da O.I.T.: C. 88, 6.°, e);
R. 72, 2, a); e particularmente R. 83, 5-8.

Prevê:

a) um programa de informações sobre o mercado de emprego,
organizado de acordo com um plano de conjunto à escala
nacional, fornecendo elementos sobre as características
e a evolução da mão-de-obra em cada mercado de em-
prego local, e com a colheita dos seguintes dados:

(1) total, actualizado,, da população activa, com indica-
ção de idade, sexo, situação em matéria de emprego
e qualificações profissionais em geral;

(2) estimativas, se possível classificadas como em (1),
das consequências das modificações verificadas na
população activa;

(3) possibilidades de emprego em função do número de
vagas, com referência às qualificações profissionais
exigidas;

(4) estimativa das possibilidades de emprego futuras,
acompanhada, sendo possível, de informações seme-
lhantes às previstas em (3).

O programa preverá o fornecimento de informações necessá-
rias a fins como: conselhos em matéria de orientação profissional;
compensação de trabalhadores e vagas; formação profissional;
implantação de indústrias em função dias possibilidades de mão-
-de-obra; e preverá também a difusão periódica de relatórios sobre
o mercado de emprego à escala nacional, regional e local, com-
preendendio quadros estatísticos e textos explicativos descrevendo
os factores sociiais e económicos que influem na situação.

Em face de todas estas normas, é lícito perguntar-se: em que
medida o real corresponde ao ideal?

Consultando-se os relatórios dos países membros da O.I.T. e
da O.C.D.E., verifica-se que, em muitos deles, ou se atingiram
as normas propugnadas ou se caminha rapidamente para isso.
Tal acontece sobretudo na O.C.D.E., cujo® membros contam uma
alta maioria de nações desenvolvidas; e assim, tendo sido enviado
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um questionário15 a todos ele® para apurar qual a situação dos
vários Serviços de Emprego relativamente às normas recomen-
dadas em 1954 e 1958 (que, como se recorda, pretendiam desen-
volver as da O.I.T.), verificou-se que dois países (Bélgica e Reino-
-Unido) já tisnham atingido todas as norma® recomendadas; três
(Áustria, República Federal Alemã e Países-Baixos) tinham atin-
gido todas as normas menos uma; e que os restantes possuíam
Serviços de Emprego em condições de atingir, com relativa bre-
vidade, o padrão propugnado16.

Dos dois países que, em 1954, possuíam a mais completa
organização de Serviço de Emprego, é o Reino-Unido o que tem
maior experiência, tendo o seu Serviço de Emprego sido criado
pela lei sobre as Bolsas de Trabalho, de 1909. A título exemplifi-
cativo, parece-nos interessante esboçar, em traços muito largos,
a orgânica e funcionamento do Serviço de Emprego naquele país.

4. O Serviço de Emprego no Reino-Unido

Em 1959, o Reino-Unido contava 1175 serviços de colocação
totalizando cerca de 19 000 funcionários, para uma população de
51 milhões de habitantes à densidade de 180/k-m2. A população
activa (24 milhões) representava 47 % da população total, estando
apenas um milhão adstrito a trabalhos agrícolas. Excluindo esse
sector, encontramos um total de 23 milhões de empregados por
oonta de outrem, formado por 15 milhões de homens e 8 mihões
de mulheres, maiores de 15 anos (idade limite de estudo obriga-
tório) . O desemprego correspondia a 1 % da população activa.

Os serviços de colocação repartem-se por três categorias. As
suas atribuições principais são: inscrever os candidatos a em-
prego e arranjar-lho, ou dar-lhes possibilidade de receberem for-
mação profissional; inscrever os lugares vagos assinalados pelas
empresas e procurar preenchê-los (se nenhum candidato nas con-
dições requeridas estiver inscrito, recorre-se à consulta do sindi-

15 Não responderam: Islândia, Portugal e Turquia.
i« A Conferência Internacional do Trabalho de 1964 deverá pronun-

ciar-se sobre uma projecto de Convenção e outro de Recomendação relativos
a Política de Emprego. A ideia mestra que se destaca desses projectos é
a de se levar os países membros da O.I.T. a adoptar, como objectivo esjsencial,
uma política tendente a eliminar o desemprego e o subemprego, baseada
no estudo do mercado de trabalho e na previsão dos efeitos que as várias
decisões possíveis, em política económica, terão no referido mercada Como
instrumentos essenciais na prossecução desse objectivo são preconizados
os Serviços de Emprego organizados segundo o esquema fornecido pela
Convenção n.° 88 e pela Recomendação n.° 83.



cato e de outros serviçosl7; controlar g fundamento das declarações
de desemprego, calculando e pagando os subsídios de desemprego
ou assistência18; promover, por intermédiío de secções especiali-
zadas, a colocação de certas categorias de pessoas (aleijados,
cegos, adolescentes19, etc); manter em dia arquivos pormenori-
zados e elaborar estatísticas20; aconselhar os industriais da (res-
pectiva área sobre a implantação de novas empresas ou modifi-
cação das existentes, do ponto de vista da mão-de-obra.

As instalações e o material utilizados pelos serviços de colo-
cação são estandardizados, e a sua escolha tem em conta a
importância do ambiente, procurando-se uma atmosfera de tran-
quilidade e descontracção, em que se evitam as hesitações (dísticos
orientadores muito visíveis, «guichete» de informação), as espe-
ras, e atribuindo-se grande importância à iluminação, à decoração
e à sobriedade de um mobiliário que deve dar ao candidato, quando

17 Dado que as á reas abrangidas pelos serviços locais nem sempre estão
em condições de satisfazer a oferta e a procura de mão-de-obra, es tá orga-
nizado um sistema de compensação fundado na divuligação de informações
sobre a procura (e não sobre a ofer ta) . As operações de compensação efec-
tuam-se a t rês níveis: kneaj, regional e inter-regional. U m a oferta de t r a -
balho posta em circulação pode se r divulgada numa á rea progressivamente
maior, a té at ingir o âmbito nacional.

is o direito à pres tação do seguro-desemprego, no Reino-Unido, é limi-
tado às pessoas «aptas p a r a t r aba lhar e dispostas a se empregar!». Por
isso, a pr imeira formalidade cumprida pelo funcionário que recebe um
pedido de prestaçjão de seguro-desemprego é a inscrição do desempregado
na secção de colocações1. Salvo impossibilidade, os desempregados que re-
querem prestação de seguro-desemprego são pr imeiramente encaminhados
para a secção de colocações, e, caso a coloicação seja possível, a pres tação
não chega a ser paga. A interl igação entre a s secções de seguro-desemprego
e colocações esjtá assegurada de molde a que um subsidiado qjue a r ran ja
emprego ou o recusa sem justificação aceitável deixa logo de receber a
respectiva prestagão. Note-se que as duas secções referidas funcionam no
mesmo edifício do serviço de colocação.

19 Quando as autoridades escolares locais não se ocupam da colocação
de estudantes finalistas, o serviço de colocação locai inclui u m a secção
especializada p a r a adolescentes. O auxíMo assim pres tado aos finalistas
comporta t r ê s e tapas principais: orientação profissional (colóquios com exi-
bição de filmes, entrevistas individuais, conselhos dados caso a caso sobre
o género de profissões que mais parecem convir ao adolescente f inal is ta) ;
colocação; controlo da colocação (o serviço mantêm-se em contacto com o
recém-empcregado e com o empregador, no intuito de auxiíiar a adaptaçjão
do jovem ou de lhe a r ran ja r outra colocação). Calcula-se que 50 % dos estu-
dantes finalistas, no Reino-Unido. obtêm emprego por intermédio dos ser-
viços de colocação.

20 Além da elaboração mensal de relatórios estatísticos sobre a si tuação
geral do meneado de empirego, bem como os estudos sobre problemas par t i -
culares de determinadas regiões-, a colaboração do Serviço de Emprego à
elabonaçãici da política de emprego no Reino-Unido t raduz-se a inda pela
intervenção na solução dos problemas relat ivos a: mobilidade de mão-de-obra;
formação e orientação profissionais; repar t ição geográfica de indústr ias;
investimento de capitais; alojamentos e serviços sociais; etc.
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da entrevista, uma sensação de estar em pé de igualdade com o
agente de colocação (assentos iguais, à mesma altura da mesa
que os separa).

Estas preocupações de ordem psicológica destinam-se a pre-
parar um ambiente favorável à entrevista, no ctecurso da qual
q agente de colocação procurará (como consta da norma reco-
mendada pela Agência Europeia de Produtividade) «alcançar um
objectivo que resume todos os outros: ganhar, conservar e desen-
volver a corifiança do candidato, sejam quais forem os defeitos
ou qualidades deste, e a gravidade do problema a resolver».

O Serviço de Emprego do Reino-Unido esforça-se por conse-
guir que a pessoa de cada candidato se revele ao agente de colo-
cação, de molde a permitir-lhe conceber o melhor caminho pro-
fissional para o candidato, e, avaliar, com segurança, qual o
melhor candidato a seleccionar para cada oferta de emprego (a
segurança das informações fornecidas pelo serviço às empre-
sas que a ele recorrem está na base da confiança21 destas nos
candidatos apresentados por aquele).

As operações relativamente aos candidatos, efectuadas pelos
serviços de colocação do Reino-Uniido são: inscrição (por um
funcionário que prepara a ficha do candidato antes da entre-
vista) ; entrevista com o agente de colocação (que completará a
ficha); classificação do candidato, em função dos dados anotados
e da classificação profissional oficial; posteriormente, selecção
e convocação para nova entrevista na qual o candidato é con-
vidado a dizer se aceita ou não, em princípio, o emprego oferecido
e as respectivas condições (tendo como base uma oferta concreta);
controlo do resultado da tentativa de colocação (anotação dos
motivos de não-colocação ou arquivo da ficha se o candidiato se
empregou).

Paralelamente, verificam-se inscrições de ofertas de empre-
gos, em fichas onde se apontam os motivos por que os candidatos
oferecidos não satisfizeram, ou que se arquivam uma vez preen-
chida a vaga. Cada serviço regional possui um ficheiro, relativo
à respectiva região, e do qual constam todas as empresas empre-
gando mais de citico trabalhadores.

O pessoal é recrutado por concurso, no qual desempenha papel
importante a entrevista com um funcionário experimentado.

A formação do pessoal e a respectiva inspecção são objecto
de cuidados especiais22.

21 o ajgente de coloqação, relativamente a cada oferta de emprego,
procurará reunir uma selecção de candidatos para que o próprob empre-
gador possa fazer a escolha final.

22 A orientação e organização da formação e inspecção do pessoal
incumbem a um departamento especializado do Ministério do Trabalho.
O pessoal de cada região inclui um organizador da formação do pessoal, que
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O papel do Serviço de Emprego na elatoração da política de
emprego do Reino-Unido consiste em prever as repercussões pro-
váveis das medidas económicas encaradas, e vaiar para que os
programas governamentais — nomeadamente o de produção indus-
trial — não sejam nem excessivamente ambiciosos nem demasiado
restritos relativamente aos recursos nacionais em matéria de mão-
-de-obra.

Para tal, o Serviço de Emprego elabora previsões sobre esses
recursos com vários anos de antecedência e avaiHa, anualmente,
a repartição provável dos efectivos pelos principais grupos in-
dustriais à luz das medidas de organização económica encaradas
ou já em execução.

Uma grande parte dos informes relativos ao mercado de em-
prego centralizadlos p^o Ministério do Trabalho é divulgada junto
do público.

5. Problemas específicos dos países insuficientemente desenvol-
vidos

Nos países de insuficiente desenvolvimento económico, o papel
do Serviço de Emprego é de grande importância, porque um pro-
grama de desenvolvimento que não tenha em devida conta o factor
mão-de-obra resultará num grave desperdício de recursos mate-
riais e energia humana. No entanto, sucede que alguns Serviços
de Emprego em países insuficientemente desenvolvidos têm fra-
cassado parcialmente no seu objectivo, que é a melhor utilização
possível da mão-de-obra disponível em função das necessidades
de ordem económica.

Antes de apontar as causas desise fracasso — e os melhores
meios de as evitar — procuremos esboçar as características mais
salientes do mercado de emprego nos países insuficientemente
desenvolvidos.

O principal factor é a insuficiência em matéria de possibili-
dades de emprego relativamente à mão-de-obra existente, a qual é,
na sua esmagadora maioria, de origem rural e pouco qualificada.
Este excedente de mão-de-obra, anualmente reforçado pelos jovens
que entram no mercado de emprego23, caracteriza-se por uma

organiza e inspecciona a formação do pessoal regional e local. Cada orga-
nizador regional é auxiliado por uma equipa de 4 ou 5 monitores'. Há ainda
40 chefes de grupos de estudos em tempo inteiro.

23 É certo que a emigração, quando se verifica, absorve sobretudo as
camadas jovens, conduzindo a um envelhecimento rápido da população e,
até, a uma diminuição absoluta da mesma. No entanto, a existência de um
Serviço de Emprego pode — caso convenha — travar os fluxos de emigra-



deficiente preparação psicológica e profissional para o trabalho
industrial e pela instabilidade (migrações, tendência para fre-
quentes mudanças de emprego), além da escassez em matéria de
recursos financeiros que, relativamente a trabalhadores com fami-
liares a cargo, representa por vezes um obstáculo grave a uma
formação profissional não^siubsidiada.

A par deste excesso em oferta de mão-de-obra (de que resulta,
pelo menosi, um subemprego crónico e tendente a agravar-se),
encontramos a procura de trabalhadores qualificados!, cujo mú-
mero é reduzido e sem oa quais, porém, é impossível a organização
económica industrial a que aspiram os países em vias d,e desen-
volvimento. O panorama é, portanto, mau de um duplo aspecto:
porque se caracteriza por um condicionalismo inferior relativa-
mente às massas trabalhadoras1, que vivem em regime de subem-
prego; e porque a industrialização exige um potencial de trabalho
humano de nível muito mais qualificado e produtivo do que aquele
que define a mão-de-obra existente. E nem será preciso apontar
que esse nível de produtividade e qualificação não pode improvi-
sar-se, sendo necessário, para o efeito, canalizar as massas exce-
dentárias, particularmente as de jovens, para a formação técnica
mais de acordo com as necessidades presentes e futuras.

Embora a situação varie de uns destes países para outros,
em quase todos eles o mercado de emprego está longe de uma orga-
nização. Em grande parte, a adaptação da oferta e da procura de
mão-de-obra é feita de maneira empírica, mediante esforços não
concertados de empregadores e trabalhadores. A necessidade de
se conseguir o rápido equilíbrio da oferta e da procura de mão-
-de-obra, e de travar ou fomentar as migrações conforme o inte-
teresse colectivo do momento, presidiu, em muitos destes países,
à 'criação do Serviço de Emprego, por ser o único organismo capaz
de fazer face à crescente complexidade do mercado de emprego.

Vejamos agora as raspes dos fracassos atrás referidos, e que
levaram por vezes a um certo cepticismo relativamente à utilidade
dos Serviços de Emprego em países insuficientemente desen-
volvidos.

Em primeiro lugar, há que destacar uma óptica errada, se-
gundo a qual o Serviço de Emprego não seria mais do que um
mero conjunto de agências de colocação públicas e gratuitas.

A noção da necessidade de uma política de conjunto relativa-
mente ao mercado de trabalho é, segundo parece, uma aquisição

ção, que, de qualquer modo, lhe cabe controlar e orientar. Por estas razões,
e de um ponto de vista 4a organização do mercado de emprego, parece-nos
dever considerar-se a mão-de-obra tal como se apresenta anteriormente ao
fenómeno da emigração.



relativamente recente para a maioria dos países em via de desen-
volvimento, nos quais se tende a ver o factor mão-de-obra como
apresentando um interesse secundário nas primeiras fases de
planificação.

Daqui resulta o aparecimento de serviços de colocação não
integrados numa perspectiva de conjunto, multiplicando-se sem
que qualquer dele® esteja em condições de funcionar eficazmente,
criados unicamente para responder a >certas necessidades mais
pressentidas do que conhecidas, e também para corresponder a
normas recomendadas por organismos internacionais. Esta falta
de perspectiva conduz assim à criação de Serviços de Emprego
que não dispõem dos recursos necessários para o recrutamento
de pessoal suficiente em quantidade e qualidade, ou para a aquisi-
ção de instalações adequadas, e ainda sem uma base jurídica que
lhes garanta simultaneamente a autoridade no planeamento e o
interesse profissional de técnicos qualificados.

Em segundo lugar, há que referir outro erro frequente, que
consiste na introdução de sistemas importados de países com
características diferentes, sem uma adaptação às condições locais
mediante o estudo prévio das várias indústrias, da natureza de
empregos mais frequentemente oferecidos, das características da
mão-de-obra disponível e da sua mobilidade, bem como sem o
apoio prévio das organizações de empregadores e trabalhadores.

Repetimos: estes e outros vícios de criação de Serviços de
Emprego reconduzem-se, fundamentalmente, a uma óptica se-
gundo a qual a sua função seria apenas a recepção de ofertas de
trabalho e de emprego, e a rápida satisfação de umas e outras.
Na realidade hoje entrevista pelos mais experientes, os grandes
desequilíbrios que, qualitativa e quantitativamente, afectam a
mão-de-obra dos países em via de desenvolvimento, requerem,
mais do que soluções ad hoc, um verdadeiro trabalho em profun-
didade na organização do mercado de emprego, e esse trabalho
não poderá ser feito por Serviços de Emprego concebidos como
meros conjuntos de agências públicas de colocação.

Para a elaboração de um programa de mão-de-obra é neces-
sário o prévio conhecimento dos problemas desta. Esse conheci-
mento só é possível mediante uma recolha ampla de informações
sobre o mercado de trabalho, tanto do ponto de vista quantitativo
como do qualitativo, para que se saiba bem qual a repartição
geográfica da mão-de-obra, e quais os seus recursos e necessidades
no presente e no futuro.

Entre os numerosos aspectos do factor mão-de-obra que um
Serviço de Emprego tem de conhecer, destacamos: produtividade;
nível e condições de emprego existentes; programas económicos,
a curto e longo prazo, que possam suscitar problemas de mobili-
dade geográfica ou tecnológica (nomeadamente: frente a empre-



gos novos, saber-se quais as tarefas que possuem elementos aná-
logos ou comuns permitindo a transferência de trabalhadores de
uns para outros, e como evoluem as qualificações tendo em conta
as modificações da técnica e da organização do trabalho); classi-
ficação profissional nacional susceptível de conversão relativa-
mente à internacional, e constantemente actualizada. As rela-
ções do Serviço de Emprego com os seus «clientes» são funda-
mentaisi, uma vez que a experiência diz ser preferível conseguir-se
a colaboração voluntária e interessada de empregadores e traba-
lhadores.

Deverão ter papel importante as comissões consultivas de
representantes de uns e outros, permitindo aos interessados fazer
valer as suas opiniões e facilitando a compreensão do que é a
actividade do Serviço.

A colaboração com outros organismos estaduais deve ser
efectiva, e de acordo com a necessidade de associar o Serviço de
Emprego à planificação económica. A sua intervenção poderá,
por exemplo, permitir que se escolha com mais inteligência a loca-
lização de uma nova unidade industrial ou se opte mais racio-
nalmente por um dentre os vário® 'critérios possíveis no programa
de inversões. A legislação do trabalho também exige que se tome
em conta a situação da mão-de-obra, sendo altamente valiosa — se
não indispensável — a opinião do Serviço de Emprego para deci-
sões em domínios como: fixação do limite de idade para efeitos
de reforma; regime de subsídios de doença e seguro-desemprego;
limitações ao trabalho de mulheres e adolescentes; etc. Final-
mente, todas as decisões de carácter económico devem fundar-se
num conhecimento exacto do mercado de trabalho. Só com base
nesses dados se podem elaborar planos realistas em matéria de
obras públicas ou desenvolvimento de indústrias locais e regionais.

De tudo quanto acabámos de mencionar relativamente ao
Serviço de Emprego nos países em vias de desenvolvimento eco-
nómico, podemos concluir que esse Serviço desempenhará, nesse
desenvolvimento, o papei importante que lhe compete se for pres-
tada, atenção bastante aos seguintes pontos:

1) recolha programada de informações de ordem quantita-
tiva e qualitativa sobre o mercado de trabalho;

2) bases suficientes no domínio financeiro como no domínio
legal;

3) posição suficientemente elevada na hierarquia dos servi-
ços públicos para que a opinião emitida pelo Serviço te-
nha peso suficiente junto dos restantes organismos
coordenadores, e também para que os seus quadros pos-
sam interessar a pessoal altamente competente.
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6. Conclusão

As sociedades contemporâneas, ou são industriais ou preten-
dem sê-lo, no mais curto prazo possível. Esta realidade assinala
o fian das sociedades tradicionais, em que o modo de actuar se
mantinha relativamente inalterável. A industrialização, ao «ins-
titucionalizar» a modificação constante, criou a necessidade de
orientar e controlar a mão-de-obra. O resultado, ao contrário do
que poderia supor um pessimismo tradicionalista, abre interessan-
tes perspectivas em termos de humanismo, pois conduz a uma va-
lorização do trabalho, olhado, cada vez mais, como factor essencial
no desenvolvimento económico. Alguns pensarão que a noção de
política de emprego, pelo próprio facto de ter por objecto as
grandes massas de trabalhadores, tende a perder de vista o indi-
víduo, quer dizer, a não fazer caso do que é pessoal. Será assim?
Vejamos o que recomenda a técnica:

«O agente de colocação necessita de um espírito arguto e
vigilante, e de um coração generoso. As pessoas, quando se vêem
metidas em apuros (como é frequentemente o caso do candidato
a emprego) apreciam, embora raramente o confessem, os que
denotam verdadeiro empenho em as ajudar... O que interessa ao
agente de colocação é trabalhar de forma tal que mereça a estima
dos seus «cMentes» e obtenha a participação destes num esforço
comum2*. O simples enunciado destas instruções, ditadas pela
experiência e não por mero idealismo, mostra um facto curioso:
a organização inteligente do mercado de trabalho, embora movi-
mentando multidões, veio afinal criar estruturas em que todo
o trabalhador pode ser atendido, aconselhado e auxiliado, como
indivíduo e por outro indivíduo. O facto de este último agir por
delegação da colectividade a que ambos pertencem só aumenta o
valor do contacto que eles travam, porque é índice de civilização.

24 Mamiel de Vinterview à Vusage des instructeurs des services de
Femploi, ed. Agênicia Europeia de Produtividade, Janeiro de 1961.
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