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Desenvolvimento
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no Continente português

Quando se iniciou no Continente o esforço
programado de desenvolvimento económico,
existia um determinado conjunto de proble-
mas no campo do emprego. O desenvolvi-
mento consequente daquele esforço vem
exercendo influência na evolução dos refe-
ridos problemas. Procura-se definir a situa-
ção inicial —, no campo do emprego— e, em
seguida, aquela influência; investiga-se, por
último, a possibilidade de um programa de
desenvolvimento económico com outro tipo
de influência.

1. Introdução

O exercício de uma actividade económica é não só o meio
normal para se obterem os bens materiais necessários à vida, mas
constitui também uma forma de valorização da pessoa humana.

Daqui resulta a excepcional importância de, numa dada comu-
nidade, haver empregos remunerados para todas as pessoas que
os pretendam e sejam capazes de trabalhar. Trata-se, afinal, de
garantir o pleno-emprego, preocupação dominante num número
crescente de países1.

É evidente que não é bastante haver um número suficiente
de empregos; estes devem apresentar condições satisfatórias quer
quanto a nível de remuneração quer em relação a possibilidades
de valorização humana. Mas estes últimos aspectos estão fora
do objectivo do presente estudo, em que apenas se procurará de-
finir a influência, no campo do emprego, do desenvolvimento econó-

1 Vd., por exemplo, La politique du marche du travail en Suede —
O.C.D.E., Paris, 1963. Na pág. 9 pode ler-se: «Todos os interlocutores do
mercado do trabalho estão de acordo em considerar o pleno-emprego como
o principal objectivo da política económica e como um factor de elevação
do nível geral de vida». Na Suécia, considera-se que há pleno-emprego desde
que exista trabalho para 97/98 % da mão-de-obra disponível.
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mico que se tem processado no Continente, tentando-se ainda ver
se essa influência deveria e poderia ter tido outras características.
Julga-se que um estudo deste tipo tem grande interesse no mo-
mento actual, em que se está a planear o desenvolvimento para
os próximos anos.

Fundamentalmente, procurar-se-ão respostas para as seguin-
tes questões:

— No início do esforço de desenvolvimento económico havia
problemas de emprego? Caso afirmativo, qual a sua natu-
reza e amplitude?

— Após alguns anos de desenvolvimento económico, que se
pode observar no campo do emprego?

— Seria desejável e possível que a influência do desenvolvi-
mento tivesse sido outra?

2. A situação em 1950

Pode considerar-se que o esforço de desenvolvimento econó-
mico se iniciou, praticamente, com o I Plano de Fomento, que
abrangeu o período 1953-1958. Por isso, parece lícita a utilização
dos elementos do Censo da População realizado em Dezembro de
1950 para se procurar definir a situação existente no campo do
emprego antes daquele esforço.

Para facilitar a análise arrumou-se a população conforme se
apresenta no quadro I. Trata-se de uma arrumação basicamente
semelhante à utilizada pelo Ministério do Trabalho espanhol e
que se julgou de interesse por permitir uma visão global da dis-
tribuição da população segundo a idade, o sexo e a situação perante
a actividade económica. Junto de certos totais figuram, entre
parêntesis, as percentagens representativas1 dos mesmos em rela-
ção à população total.

Em primeiro lugar, convém atender a que se trata da popu-
lação presente, isto é, a população que na altura do recenseamento
se encontrava presente no Continente. Apresentam-se os números
para esta população porque, em 1950 e em relação à população
activa, ou seja, a que mais vai interessar, apenas se conhecem
números relativos à população presente. Esclarece-se que a popu-
lação residente, isto é, a que à data do recenseamento residia habi-
tualmente no Continente, era superior em 65 000 pessoas à popu-
lação presente.

Como se vê pelo quadro, subdividiu-se a população em duas
grandes classes: a potencialmente activa, formada pelas pessoas
de idade activa, isto é, de idades compreendidas entre os 15 e os
64 anos; e a potencialmente inactiva, onde figuram as pessoas
com menos de 15 anos e com 65 anos ou mais.

Cada uma destas classes foi subdividida em três grupos, dois
dos quais comuns a ambas as classes:
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— população economicamente activa, isto é, a população que,
de facto, trabalhava na actividade económica;

— população desempregada, ou seja, a que pretendia traba-
lhar mas não encontrava emprego.

Na população potencialmente activa, encontra-se um terceiro
grupo, o da população economicamente inactiva, que compreende
as mulheres ocupadas nas lides domésticas, os inválidos, os re-
formados, os estudantes, etc.

Quanto à população potencialmente inactiva, figura um ter-
ceiro grupo, o da população inactiva pura, que compreende as
pessoas que pela sua pouca ou muita idade não deviam ter de
participar na actividade económica e não participavam de facto.

Acerca do grupo Bi, deve ter-se em conta que, para os jovens,
apenas foram considerados os de idades compreendidas entre os
12 e os 15 anos, pois o Censo de 1950 somente permite conhecer
a população activa de 12 e mais anos. Trata-se de uma limitação
importante, a que se voltará quando se considerarem os dados
do Censo de 1960.

Do lado direito do quadro, apresentam-se a oferta e a procura
de emprego. Abstraindo dos empregos que se encontravam vagos
por ocasião do Censo e cujo número não se pode conhecer, a oferta
de emprego, ou seja, o total de empregos fornecidos pela actividade
económica, correspondia à população economicamente activa, que
era a população que efectivamente tinha emprego. Por outro lado,
a procura de emprego, ou seja, o total das pessoas que pretendiam
ter um emprego,, correspondia à soma das pessoas economica-
mente activas e das desempregadas.

Posto isto, vai-se procurar ver se, em 1950, haveria proble-
mas de emprego e, caso afirmativo, tentar definir a sua am-
plitude e natureza.

Em primeiro lugar, observa-se que o total da população de-
sempregada, que é dado pela soma dos grupos A2 e B2, 88 mil
pessoas, não atingia 3% da procura de emprego (3093 mil pes-
soas). Trata-se de uma percentagem baixa, que cabe perfeita-
mente dentro da margem aceite para um desemprego de atrito
ou fricção, que resulta de desajustamentos inevitáveis entre a
procura e a oferta de emprego.

Tudo está em saber se, de facto, apenas havia 88 mil pessoas
desempregadas na altura do Censo e se este baixo número não
resultou de se considerarem empregadas pessoas que exerciam
actividades que não se deveriam considerar como verdadeiro® em-
pregos. Como esta hipótese aparece ressalvada a seguir, ao consi-
derar-se o subemprego, não se vê razão para não aceitar aquele
número de desempregados, que permite uma primeira conclusão:
em 1950, no Continente, embora houvesse desemprego não havia,
propriamente um problema de desemprego.
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Considere-se agora a população que tinha emprego, isto é,
a economicamente activa, e que totalizava 3005 mil pessoas. Ao
falar-se em população que tinha emprego, está-se a dar a esta
expressão um sentido amplo, que abrange as várias categorias
socioprofissionais (dos patrões, dos isolados ou trabalhadores
independentes, dos empregados, dos assalariadas, etc.); portanto,
quer seja, por exemplo, um patrão ou um assalariado, considera-se
que ambos têm um emprego.

A questão que se põe é a seguinte: aqueles 3005 mil empregos
podiam considerar-se normais, quanto a um completo aproveita-
mento das possibilidades de trabalho das pessoas que deles usu-
fruíam? Noutros termos, não haveria subemprego em 1950 no
Continente ?

Segundo a definição que se encontra numa publicação do
Bureau International du Travail2, «o subemprego existe logo que
pessoas que têm um emprego não trabalham a pleno tempo e po-
deriam e desejariam efectuar um trabalho complementar daquele
que realizam efectivamente, ou logo que o rédito ou o rendimento
das pessoas possuidoras de um emprego se achariam aumentados
se, tendo em conta as suas aptidões profissionais, trabalhassem em
melhores condições de produção ou mudassem de profissão».

Ora, basta observar a realidade para facilmente se descorti-
narem situações de subemprego: é o caso de uma empresa indus-
tial que ocupa dez ou vinte pessoas mas apenas durante três
ou quatro dias por semana, deixando-as sem emprego nos restantes
dias; é o caso de várias categorias profissionais consideradas no
Censo, como, por exemplo, a dos vendedores ambulantes, em que
estão inscritas algumas dezenas de milhares de pessoas, que, na
generalidade, não podem considerar-se como usufruindo de um
emprego normal; é o caso da exploração agrícola familiar que
podia ser feita por duas ou três pessoas e onde estão a trabalhar
cinco ou seis membros da família; é ainda o caso da empresa
que ocupa quinze ou vinte pessoas e, se fosse convenientemente
organizada, passaria a ocupar dez ou doze; e a exemplificação
podia continuar.

Mas qual será a amplitude deste subemprego?
Os métodos para o seu cálculo ainda são incipientes e inci-

dem, sobretudo, sobre o chamado subemprego visível, designação
dada ao subemprego que se traduz numa duração do trabalho
anormalmente baixa; neste caso, sem dúvida o mais simples,
recorre-se a inquéritos directos à base de amostragem3.

No caso português, não se dispõe de quaisquer elementos

2 La Normalisation Internationale des Statistiques du Travail — Genève,
1959, pg. 53.

3 Vd., por exemplo, «L'enquête sur 1'emploi, le chômage et le sous-emploi
à Çeylan» — Revue Internationale du TravaU, Março de 1963, pg\ 278.
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exactos nem em relação a este tipo de subemprego nem para os
restantes. Porém, há um cálculo efectuado em 19574 cujo resul-
tado, embora deva ser considerado com as devidas ressalvas, como
os próprios autores destacam, pode servir para se ter uma ordem
de grandeza da extensão do problema. A partir da produtividade
média, nas várias classes de actividade, da população economi-
camente activa nos quinze países europeus que tentaram, em
1957, constituir uma Zona de Trocas Livres e estabelecendo com-
paração com a produtividade média que, em 1950, se verificava
em Portugal nas mesmas classes de actividade (agricultura, in-
dústria transformadora, etc), avaliou-se que o subemprego atin-
gia 56 % da população economicamente activa e existia em todos
os sectores, com excepção do da electricidade, gás e água5.

Sem dúvida que, por este método, a baixa produtividade pro-
vocada pelo fraco nível de preparação profissional dos trabalha-
dores vai avolumar o subemprego. Ora, já se viu que o subemprego
não abrange a baixa remuneração originada por reduzidas apti-
dões do trabalhador mas sim a provocada pelo não aproveitamento
das aptidões profissionais que aquele possua. Desta forma, o valor
apresentado para o subemprego (56%) deve pecar por excesso.
Mas mesmo que se situe, por hipótese, entre 30 e 40 % da popu-
lação economicamente activa, significa que se toma necessário
arranjar novos empregos para um número muito elevado de
pessoas.

Portanto, de qualquer modo, parece possível uma segwnda
conclusão: em 1950, havia no Continente um extenso subemprego.

Resta a últijna questão que se pretendia abordar em relação
a 1950: todas as pessoas que, de facto, estavam interessadas em
trabalhar, encontravam-se nos grupos da população economica-
mente activa e da desempregada?

Comece-se por ver os números do quadro II.
Enquanto para 1950, tendo em atenção que a população por-

tuguesa é jovem, a percentagem de 63,7 %, representativa da po-
pulação potencialmente activa em relação à população total, se
pode considerar normal, pois apenas há um número mais baixo,
o dos Estados Unido® (62%), país que possui igualmente uma
população jovem, já a percentagem die 38,3 %, que representa a
população economicamente activa de qualquer idade em relação

4 vd. Dificuldades da industrialização portuguesa — António Alves
CAETANO e João Luís da Costa ANDRÉ — Relatório apresentado ao II Congresso
da Indústria Portuguesa, LisbCa, 1957, pg. 23.

s Trata-se de um número que se situa ao nível dos números encontrados,
por método idêntico, para outros países em vias de desenvolvimento; vd., por
exemplo, «Comment assurer le plein emplol dans les pays en voie de dévet-
loppement» — Gabriel ARDANT, Bevue Internattorvale du Travail, Julho 1963,
pg. 17.
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à população total, é nitidamente baixa, tanto mais que, sendo o
rendimento médio por habitante no Continente português inferior
ao que se verifica nos outros países considerados, seria lógico
que em Portugal trabalhasse até uma maior percentagem da po-
pulação.

QUADRO n

Países

A
no

s 
re

ce
nt

es Alemanha
Bélgicía
Estados Unidos
França
Itália
Reino-Unido

Continente { i j ^

Percentagem da po-
pulação pio tencia! men-
te activa em relação

à população total

68,6
66,7
62,0
64,9
67,4
66,0

63,7
63,1

Percentagem da po-
pulação economica-
mente activa, de qual-
quer idade, em rela-
ção à população totaJ

49,8
40,9
39,9
44,8
40,7
46,2

38,3
37,7

Voltando ao quadro I, um facto que ressalta imediatamente
é o de apenas trabalharem 617 mil mulheres das 2614 mil que
têm idades entre os 15 e os 64 anos; isto é, trabalha uma percen-
tagem de 23,6 %, nitidamente baixa. Noutros países, esta percen-
tagem atinge a casa dos 30%.

A contrapartida deste baixo número encontra-se no grupo
da população economicamente inactiva, em que havia cerca de
dois milhões de mulheres. Destas, em números aproximados,
1050 mil eram domésticas, 400 mil estavam classificadas como
familiares, 250 mil eram donas de casa e 200 mil eram camponesas.

Sobretudo dos dois primeiros grupos, das domésticas e das
familiares, é de crer que, para um número razoável, se lhes sur-
gisse emprego em condições favoráveis (por exemplo, não muito
afastado da residência) o aceitariam. Idêntica observação vale
para muitos homens economicamente inactivos, entre os quais
havia um elevado número de idades baixas próximas dos 15 anos.

E que dizer da população idosa, constituída por muitas pes-
soas com fracos rendimentos, ou da população inactiva (incluída
na economicamente inactiva) mas capaz, em muitos casos, de tra-
balhar, quando recuperada convenientemente e colocada em fun-
ções produtivas apropriadas?

Logo, uma terceira conclusão se impõe: em 1950, havia um
elevado número de pessoas, que, embora não trabalhando nem
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figurando como desempregadas, estariam dispostas a exercer acti-
vidades remuneradas se lhes surgisse oportunidade para isso.
Quer dizer, emxmtravcm-se numa situação que se pode designar
por desemprego potencial.

Nesta altura, já se está em condições de responder às seguin-
tes questões formuladas no começo:

— no início do esforço de desenvolvimento económico havia
problemas de emprego? Caso afirmativo, qual a sua natu-
reza e amplitude?

A resposta parece ser: em 1950, antes de se iniciar o esforço
de desenvolvimento económico, havia problemas de emprego no
Continente; em especial, verificava-se extenso subemprego e tam-
bém desemprego potencial.

3. A evolução demográfica após o Censo de 1950 e as suas reper-
cussões no campo do emprego

Até agora, a análise dos problemas do emprego manteve-se
numa perspectiva estática, procurando-se definir os que existiam
por ocasião do Censo de 1950. Mas a verdade é que qualquer popu-
lação está sempre em evolução, sofrendo os efeitos de diversos
factores: natalidade, mortalidade e movimentos migratórios. In-
fluirão tais factores na natureza dos problemas há pouco defi-
nidos?

Comparando a população presente no Continente segundo o
Censo de 1960 (8255 mil pessoas) e segundo o Censo de 1950
(7857 mil), verifica-se um crescimento, de 1951 a 1960, de 398 mil
pessoas. Supondo que, durante o mesmo período, se manteve cons-
tante a percentagem da procura de emprego (ou seja, da popu-
lação que pretendia trabalhar) em 1950 e que era de 39,4 % da
população total, resulta que, daquele acréscimo de 398 mil pes-
soas, uma pesada parte, 157 mil, deve ter ido engrossar a mesma
procura.

Quer dizer, e é uma primeira conclusão relativa ao período
de 1951 a 1960, neste período devem ter passado a pretender em-
prego mais 157 mU pessoas (grosso modo, pode considerar-se um
acesso anual ao trabalho de cerca de 15 mU pessoas).

No entanto, note-se que este número não deve ter sido tão
elevado, pois como a emigração, no mesmo período, foi muito vul-
tosa e, geralmente, sai um maior número de pessoas de idade
activa, em especial homens, e não uma fracção da população com
características idênticas, em sexos, idades, etc, à população que
permanece no território, não deveria ter sido utilizada a percen-
tagem de 39,4% mas uma percentagem inferior. Porém, não se
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dispõe de elementos que permitam introduzir esta correcção
nos cálculos.

Embora o crescimento de facto da população do Continente
tenha sido, como se disse, de 398 mil pessoas, os movimentos
da natalidade e da mortalidade conduziram a um saldo fisiológico
positivo (excesso de nascimentos em relação aos falecimentos),
entre 1950 e 1960, de 984 mil. Quer dizer que, em 1960, faltavam
no Continente 586 mil pessoas que devem ter tido qualquer des-
tino. Destas pessoas, sabe-se que emigraram 382 mil (para o es-
trangeiro 260 mil e para o Ultramar 122 mil). Falta, portanto,
saber o destino de 204 mil pessoas. Uma explicação encontra-se
na emigração clandestina que se tem avolumado nos últimos anos;
mas custa a crer numa emigração clandestina tão volumosa e,
por isso, deve haver qualquer explicação, talvez de ordem esta-
tística, que se desconhece.

Voltando a considerar a emigração oficial entre os mesmos
anos, que foi, como se disse, de 382 mil pessoas, e tendo em aten-
ção os números da emigração desde o início deste século, obser-
va-se um regresso aos níveis elevados verificados antes de 1930,
após uma quebra nos decénios de 1931-1940 e 1941-1950, sem
dúvida derivada primeiro do ambiente de crise económica e depois
do ambiente de guerra que caracterizaram tais decénios.

Abstraindo que o grupo de emigantes deveria conter percen-
tagens anormalmente elevadas de pessoas em idade activa e de
homens, desde que se aplique àquele número de 382 mil emigrantes
a percentagem há pouco utilizada de 39,4 % (correspondente à
procura de emprego em 1950) para tentar definir o número de
emigrantes que pretendiam trabalhar, obtém-se o total de 150 mil.

Os números anteriores conduzem a uma segunda conclusão:
apesar do desenvolvimento económico que se processou até 1960,
regressou-se a um alto nível de emigração no período em causa
e saiu do Continente, em procura de emprego no exterior, um
número de pessoas correspondente a cerca de metade do acréscimo
natural da procura de emprego verificado entre 1950 e 1960.

A outra metade (apontou-se atrás o número de 157 mil
pessoas) ficou no Continente a aumentar a procura de emprego
que se observava por ocasião do Censo de 1950.

Ê evidente o interesse desta segunda conclusão na perspec-
tiva, que basicamente aqui interessa, da influência do desenvol-
vimento económico no campo do emprego. Outras conclusões sur-
girão adiante, resultantes da comparação dos números relativos
às populações economicamente activa, desempregada, etc, em
1950 e 1960; mas esta, relacionada com a vultosa emigração, apa-
rece desde já a assinalar que, apesar do desenvolvimento econó-
mico verificado, a saída do Continente continua a surgir a muitas
pessoas como o meio de melhorarem o seu nível de vida.
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E não se procure justificar este facto com a alta densidade
demográfica e os reduzidos recursos naturais. Por razões de ordem
política, pode preferir-se que a emigração para o Ultramar se
intensifique, mas isso é diferente de se afirmar que o Continente
não tem possibilidades para assegurar um nível de vida normal
a uma população superior à presente. E está-se a pensar em tantos
recursos que continuam inaproveitados e, fundamentalmente, nos
recursos humanos, que, bem valorizados pela instrução, serão a
base para uma melhor utilização dos recursos de ordem material.

Em resumo, entre 1951 e 1960, a procura de emprego deve ter
aumentado anualmente em cerca de 15 mil pessoas. Em resultado
do movimento fisiológico da população, aquele número devia ser
mais do que duplo do que é, mas através de uma elevada emigração
oficial e da emigração clandestina, um grande número de pessoas
foi procurar emprego fora do Continente.

4. A situação em 1960; comparação com os dados do 1950

Em 1960, após a conclusão do I Plano de Fomento e já decor-
ridos dois anos de execução do II Plano, efectuou-se um novo
Censo da População. Julga-se indicada, por isso, a escolha deste
ano para se tentarem definir os efeitos, no campo do emprego,
do esforço de desenvolvimento económico até então realizado.

Encontram-se no quadro III os números relativos a 1960 equi-
valentes aos apresentados para 1950 no quadro I.

Porém, antes de se iniciar a análise, há que fazer algumas
observações.

Os números para 1960 referem-se à população residente e em-
bora fosse possível indicar a população total, presente e as popu-
lações potencialmente activa e inactiva também presentes, já o
mesmo se não poderia fazer para os grupos seguintes, ou seja,
os que mais interessam por definirem a distribuição da população
perante o trabalho. No entanto, conforme a nota constante do
quadro, a população residente continha um excesso de apenas
38 mil pessoas em relação à presente; tendo em conta a aproxima-
ção aceitável para as conclusões que interessam, julgam-se com-
paráveis os números da população residente em 1960 e da popu-
lação presente em 1950.

Uma outra observação: quanto à população jovem economi-
camente activa, o Censo de 1960 refere números, indivisíveis, para
a classe dos 10 aos 14 anos, enquanto o Censo de 1950 apenas dá
números para a clasise dos 12 aos 14 anos. No entanto, para o tipo
de conclusões que vai interessar, apenas convirá reter que o nú-
mero dos rapazes que trabalhavam em 1960 era bastante superior
ao de 1950, o que tem de atribuir-se ao facto de, neste ano, haver
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já um elevado número de rapazes de 10 e 11 ano® que trabalhavam
mas não foram abrangidos pelo Censor*

Comece-se por definir o volume die desemprego.
Observa-se que a procura apenas excede a oferta em cerca

de 77 mil pessoas. Daqui resulta uma primeira conclusão: em 1960,
continuava a não haver um problema de desemprego no Conti-
nente, tendo até o nível deste diminuído^ em relação a 1950, em
11 mil pessoas.

Considere-se agora outro aspecto, bastante complexo, admi-
tindo-se, desde já, que a interpretação que se vai apresentar dos
números disponíveis não seja correcta.

Concluiu-se anteriormente que, grosso modo, entre 1951
e 1960 deveria ter-se verificado um acréscimo anual das pessoas
que pretendiam trabalhar, isto é, da procura de emprego, da ordem
das 15 mil, o que dá 150 mil em dez anos.

Ora, observando os números da procura e da oferta de em-
prego obtidos no Censo de 1960 (quadro III) e comparando-os com
idênticos número® de 1950, verifica-se um acréscimo na oferta
de 121 mil empregos, a que corresponde um acréscimo na procura
apenas de 110 mil. A diferença corresponde a 11 mil empregos
criados mas absorvidos1 pelos 11 mil desempregados que se encon-
travam a mais em 1950 em relação a 1960.

Sendo assim, a primeira vista parece que o acesso ao trabalho
não terá sido tão grande como ®e previra atrás, pecando o nú-
mero de 150 mil por excesso. Ora, talvez peque de facto — como,
aliás, se admitiu e fundamentou na devida altura — mas os núme-
ros apontado® não são suficientes para o demonstrar.

É que, desde que se repare melhor nos números da procura
e da oferta de emprego nas datas dos dois Censos, nota-se algo
de estranho: enquanto em 1960, e em relação a 1950, a oferta de
emprego relativa a homens subiu 238 mil unidades, a mesma
oferta relativa a mulheres desceu 117 mil unidades, E se agora
se procurar ver com mais cuidado o que se passou com os empre-
gos masculinos e femininos no decénio em causa, verifica-se, atra-
vés do quadro IV, que os empregos masculinos subiram nas in-
dústrias transformadoras (aproximadamente 95 mil), na cons-
trução (68 mil), no comércio, bancos e seguros (32 mil), nos
transportes e comunicações (11 mil), e na administração pública,
ensino, higiene, etc. (11 mil) 6 e desceram nos serviços pessoais
(15 mil); de assinalar a relativa estabilização na agricultura
(15 mil). Quanto aos empregos femininos, verificou-se uma sen-
sível e quase inexplicável descida na agricultura (131 mil) e outra
nos serviços pessoais, certamente domésticos (26 mil); mas1 houve
subidas noutros sectores, com relevo para o comércio, bancos e

6 Este numera corresponde à diferença entre os totais das classes 8 e 85.
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seguros (7 mil) e para a administração pública, ensino, higiene, etc.
(25 mil). Quer dizer, deu-se uma evolução lógica em período de
desenvolvimento económico: contracção da população agrícola e
da que exercia serviços pessoais, expansão da população dos res-
tantes sectores (indústria e serviços).

Mas através de todos estes movimentos de criação e desapa-
recimento de empregos, em que muitas pessoas terão trocado em-
pregos piores por outros melhores (o que terá contribuído para
se reduzir o subemprego), a verdade é que, no total, 117 mil mu-
lheres deixaram de trabalhar e 238 mil homens ascenderam ao
trabalho.

Começando por este último facto, surge uma interrogação
lógica: qual a origem deste elevado número de homens? Por
um lado, é evidente que no acréscimo de 150 mil pessoas atrás
previsto para a procura deveria haver uma grande maioria de
homens, com certeza mais de 100 mil. Por outro lado, observa-se
no quadro III a contracção que se deu no número de homens
economicamente inactivos, cerca de 70 mil; há ainda os 15 mil
que abandonaram os serviços pessoais; e não se esqueça que, em
1960, a elevar o número de homens que trabalhavam, há os jovens
de 10 e 11 anos não abrangidos pelo Censo de 1950. Em resumo,
durante o decénio parece que surgiu um número de empregos
masculinos suficiente para dar saída não só ao acréscimo natural
da procura, mas também a muito desemprego potencial existente
em 1950.

Quanto às mulheres, que aquelas 117 mil deixaram de
pertencer à população economicamente activa é prova suficiente
a anormal elevação do número de mulheres economicamente
inactivas (2224 mil em 1960, contra 1986 mil em 1950, ou seja,
um acréscimo de 238 mil). Mas ter-se-á dado realmente uma dimi-
nuição tão intensa de trabalhadoras agrícolas, visto que é a ele^
vada redução do número de mulheres que trabalhavam na agri-
cultura que está na base daquele número de 117 mil? Ou, por
questões de definição estatística, não terão tais mulheres sido
consideradas como trabalhando na agricultura em 1950, enquanto,
em 1960, foram incluídas, por exemplo, no grupo das domésticas
ou das domésticas agrícolas, que, crescendo anormalmente em
1960, causaram a excepcional elevação, já referida, da população
economicamente inactiva? É um aspecto em que, a partir dos
dados disponíveis, não se julga possível sair das conjecturas.

Em conclusão, parece que, durante o decénio, o crescimento
de empregas masculinos na indústria e nos serviços foi suficiente
para dar saAda ao acréscimo da respectiva procu/ra (independen-
temente da emigração) e ainda para reduzir substancialmente
o desemprego potencial masculino. Por outro lado, também aumen-
taram os empregos femwmos nalgum sectores e em especial nos
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serviços (admmstração pública^ çmino) mude, $tç*)y dando
pelo menos a parte do acréscimo da respectiva procura. A anormal
subida da população feminina ec<mòmicammte inactiva, seja qual
for a sua expMcação, ê uma realidade e leva a concluir que deve
também ter crescido fortemente o desemprego potencial feminino.

Quanto a subemprego, revelam os número® referentes à capi-
tação do rendimento por pessoa economicamente activa que houve
uma melhoria (quadro V, colunas 5, 8 e 10 —considerou-se o ano
de 1952 por não se dispor de contas nacionais para 1950). Porém,
quanto à agricultura, a elevação que se verifica é devida em grande
parte à estranha redução da população agrícola feminina, o que
tira algum significado àquela elevação; mais significativa é a re-
lativa estabilidade, já realçada, do número de trabalhadores mas-
culinos, cuja produtividade aumentou.

Para o outro sector que emprega um grande volume de pes-
soas, a indústria transformadora, pensa-se que o acréscimo de
rendimento terá resultado mais do facto de muitos dos novos
empregos oferecerem condições de boa produtividade do que de
uma melhoria generalizada de eficiência nos empregos anterio-
res, tanto mais que a efectivação da modernização industrial, se
tem atrasado.

Em conclusão, pensarse, a partir de tais números e vendo, por
exemplo, embora com as necessárias limitações (desigualdade de
recursos naturais, de nível de formação profissional, etc.) os nú-
meros que figuram na coluna 11, relativos à França em 1954,
que o subemprego pouco se reduziu; e não se pode esquecer que,
em 1950, este era muito elevado.

Quere-se ainda fazer referência a um último aspecto. Caso se
observe a distribuição geográfica, ao nível distrital, dos novo® em-
pregos não agrícolas (quadro IV), conclui-se facilmente pela sua
acumulação nas zonas de desenvolvimento já tradicionais — Lisboa,
Porto, Aveiro, Setúbal e Braga. No entanto, acrescenta-se que, para
a indústria transformadora, a construção também teve acréscimos
notórios nas zonas de Leiria, Santarém e Viana do Castelo; em
Coimbra apenas subiu sensivelmente o número de empregos na
indústria transformadora. De assinalar que na rubrica serviços,
que abrange os serviços pessoais, a saúde, o ensino, a administra-
ção pública, etc, pode dizer-se que apenas se verificaram acrés-
cimos nas zonas de Lisboa, Porto e Setúbal; nas restantes zonas
houve recuos. Também há que referir uma descida de empregos
femininos na indústria transformadora nas zonas de Braga
e Porto.

Em linhas gerais, conclui-se pela concentração dos empregos
sobretudo na faixa costeira do Continente e, em especial, nos
aglomerados de Lisboa e do Porto. Sendo aí que já residia uma
pesada parte da população do País, pode deduzir-se, precipitada-
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mente, que os empregos surgiram aí porque a população que dese-
java trabalhar era nessas zonas em maior número, dentro dia
própria evolução demográfica. De facto, parece que as diferenças
na criação de empregos entre as zonas referidas e o resto do País
são excessivas para terem apenas essa explicação.

E então pergunta-se: foi a criação dos empregos nessas regiões
que arrastou para elas muitas das pessoas que daqueles foram
beneficiar? Deslocaram-se estas pessoas para lá antecipadamente,
movidas pelos atractivos das cidades e por não verem perspectivas
de melhoria do nível de vida nas regiões em que viviam? Pensa-se
que devem ter actuado as duas razões, o que permite uma nova
conclusão: os empregos surgidos entre 1951 e 1960, isto é, em
período de desenvolvimento económico, não se distribuíram equi-
tativamente por todo o território, originando, directa ou indirec-
tamente, deslocações da população para determinadas áreas já
mais progressivas.

Agora, está-se em condições de responder a outra ques-
tão formulada no começo: após alguns anos die desenvolvimento
económico, que &e pode observar no campo do emprego? A res-
posta parece ser: no decurso de alguns anos de desenvolvimento
económico surgiram novos empregos na indústria e nos servi-
ços, suficientes para o acréscimo da procura de emprego mas-
culina e também, pelo menos em parte, feminina; os novos empre-
gos foram ainda suficientes para absorverem um elevado volume
de desemprego potencial masculino. Porém, teriam sido insufi-
cientes se a emigração, por regressar a níveis elevados, regresso
esse que não se pode dissociar das características do desenvolvi-
mento económico em curso, não tivesse reduzido substancialmente
o acréscimo normal da procura interna de emprego no período
em causa. Além disso, a distribuição regional dos novos empregos
afigura-se deficiente e, por outro lado, a redução verificada no
nível de subejnprego parece ter sido fraca. Em resumo, julgam-se
escassos, no decénio considerado, os reflexos positivos do desen-
volvimento económico no campo do emprego.

5. Posições pública e privada perante os problemas do emprego;
evolução desejável

Nesta altura, falta responder à última das questões formu-
ladas de início: seria desejável e possível que a influência do de-
senvolvimento económico no campo do emprego tivesse sido
outra?

Quanto à primeira parte da questão, se seria desejável, jul-
ga-se que não levanta dúvidas a resposta; basta relembrar o que
se disse no começo sobre a excepcional importância de, numa
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QUADRC

Classes de actividade

0. Agricultura, silvicultura, pecuária, caça e

pesca

1. Indústrias extractivas

2. Indústrias transformadoras e construção

3. Electricidade, gás e água

4. Transportes e comunicações

5. Comércio, seguros, bancos e negócios imob.s

6. Serviços

Não especificadas

Total

1950
Continente

População
eo. activa de

12 e mais
amos

Milhares
de pessoas

Total

1453

25

714

10

102

216

479

2 999

3 005

1952
Continente

Estimativa
da população
ec. act. de
12 e mais

anos
Milhaires

de pessoas

48,4

0,8

23,8

0,3

3,4

7,2

15,9

0,2

100

1472

25

724

10

104

219

485

3 039

3 045

1952
Continente

Produto
interno

bruto ao
custo dos
factores a
preços de

1954
Milhares
de contos

12173

325

14 359

706

2106

4 208

6 382

40259
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5

1952

Capitação
do produto

4 :3
Contos

8,3

13,0

19,8

70,6

20,3

19,2

13,2

13,2

6

1960
Continente

População
ec. activa
de 10 e

mais anos
Milhares

de pessoas

Total

1337

883

14

117

255

475

3 1.07

19

3126

%

42,8

0,8

28,2

0,5

3,7

8,2

15,2

0,6

100

7

1960
Continente

Produto in-
terno bruto ao
custo dos fac-
tores a pregos

de 1954
Milhares
de contos

14 277

430

22 381

1881

3 362

5 874

8 8S0

57 035

8

1960
Continente

Capitação
do produto

7 :6
Contos

10,7

16,5

25,3

134,4

28,7

23,0

18,6

18,4

9

Continente

Variação da
população
ec. activa
entre 1950

e 1960
6 — 2

Milhares
de pessoas

— 116

+ 1

+ 169

+ 4

+ 15

+ 39

— 4

+ 108

+ 13

+ 121

10

Continente

Variação
da capitação
do produto
entre 1952

e 1960
8 — 5

Contos

+ 2,4

4- 3,5

+ 5,5

+ 63,8

+ 8,4

+ 3,8

+ 5,4

+ 5,2

11

1954
França

Capitação
do produto

Contos

30,4

70,6

90,7

141,4

75,9

71,7

84,3

69,5
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dada comunidade, haver empregos produtivos normais para todas
as pessoas que os pretendam.

Mas teria sido possível uma influência mais favorável? E
aqui já a resposta não surge tão facilmente. Mas pensa-se que
é viável caminhar para essa resposta desde que se procure definir,
embora a traços largos, as preocupações manifestadas no campo
do emprego, no período considerado, pelo Estado e pela iniciativa
privada, nas suas actuações relacionadas com o desenvolvimento
económico.

A posição do Estado deve procurar-se, essencialmente, nos
Planos de Fomento, que são, sem dúvida, as peças fundamentais
da actuação do mesmo no sentido do desenvolvimento económico.

Na proposta de lei relativa ao I Plano de Fomento, para o pe-
ríodo de 1953 a 1958, pode ler-se, após várias considerações acerca
do baixo rendimento por habitante: «... todos os anos se contam
por dezenas de milhar os portugueses que atingem a idade do traba-
lho e buscam meios de vida». Além disso, «... a modernização dos
nossos processos técnicos, tantas vezes primitivos, há-de libertar
grande número de trabalhadores que terão de ser absorvidos por
outras actividades ... a emigração, embora porventura acrescida,
não poderia absorver aqueles excedentes. Ainda que o pudesse,
seria sempre um remédio caro, pois privaria o País dos seus me-
lhores elementos de trabalho». Por isso, ccncluíarse, «visto tornar-
-se indispensável elevar o nível de vida e fazer face à cada vez
mais intensa pressão demográfica, há que acelerar o ritmo dos
investimentos públicos e provocar ou facilitar maiores investi-
mentos privados» 7.

Como se vê, os problemas do emprego estiveram também na
base do Plano, mas uma vez posta a questão nos termos gerais
referidos, não se volta a falar em tais problemas. Quer dizer,
surgiu a preocupação, mas não se encarou a mesma directamente.

Foca-se agora o que se passou no n Plano de Fomento rela-
tivo ao período entre 1959 e 1964, portanto ainda em execução.

Foram-lhe fixados os seguintes objectivos:

a) Aceleração do ritmo de incremento do produto nacional;
6) Melhoria do nível de vida;
c) Ajuda a resolução dos problemas do emprego;
d) Melhoria da balança metropolitana de pagamentos.

Quanto à fixação do objectivo relativo aos problemas do em-
prego, pode ainda verificar-se que não se permaneceu apenas no
abstracto, pois procuraram definir-se aqueles problemas e ver

7 Cf. Plano de Fomento —- Vol. I, edição dos Ministérios da Economia
e do Ultramar, 1953, pp. 11 a 16.
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a contribuição que, para uma sua solução, deveria ser dada pelo
Plano.

Supondo constantes, em relação aos anos anteriores, as taxas
de natalidade, mortalidade e emigração, previu-se para a procura
de emprego um acréscimo anual de 20 mil pessoas. Além disso,
considerando-se o elevado grau de subemprego existente na agri-
cultura entendeu-se que, também no período do Plano, conviria
criar, fora do sector agrícola, não só 120 mil empregos para darem
saída ao citado acréscimo anual da procura, mas ainda mais 90 mil
empregos para trabalhadores a deslocar do sector agrícola8.

Esta subordinação do Plano também ao referido objectivo
de ajuda à resolução dos problemas do emprego e a previsão ante-
rior das necessidades em empregos, permitem afirmar que as
preocupações do Estado acerca dos problemas do emprego cres-
ceram no II Plano em relação ao I. Houve, portanto, uma evolução
favorável.

Porém, apesar deste progresso, não há dúvida de que, em
ambos os Planos, ao conceberem-se as realizações, houve apenas
a preocupação de criar infraestruturas, montar indústrias-base,
etc, deixando ao acaso uma possível identificação entre o número
de empregos derivado® daquelas realizações e o número que real-
mente era indispensável fazer surgir. Verdadeiramente, conside-
rou-se a criação de novos empregos como um autêntico subproduto
ou resíduo da execução dos Planos. Aliás, trata-se de um fenómeno
bastante generalizado, conforme se depreende do relatório de um
grupo de peritos do B.I.T. onde se lê que, «de uma maneira geral,
tios planos e programas de desenvolvimento anunciados, a atenção
incide mais sobre os objectivos de desenvolvimento económico
geral, de diversificação da economia e de aumento do rendimento
nacional do que sobre o objectivo do emprego propriamente dito.
A criação de novos empregos foi considerada como um subproduto
do desenvolvimento geral da economia nacional»9.

Deste modo, revela-se necessário que em novas planificações
se dê mais um passo em frente e decisivo, procurando-se estabe-
lecer ligação entre os empregos a criar e as necessidades previs-
tas10. Conseguir-se-á de um momento para o outro um êxito
completo? Nem por sombras; apenas se trata de iniciar uma nova
caminhada, dirigida por maiores preocupações em relação aos
problemas do emprego. No referido relatório de peritos do B.I.T.

s Vd. Relatório Final Preparatório do II Plano de Fomento — I) Estudos
Gerais, Lisbo(a, 1958, pp. 30-33.

9 Cf. Ues oòjectifs d'emploi dans Te développement êconomique — B.I.T.,
Genève, 1961, pg. 39.

10 Foi o que se fez em França na pireparação do IV Plano. Vã.} por
exemplo, «Les problèmes de Templo! díans le IV6 Plan» —Ph. BERNOUX —
Economie et Hwmanisme, Nov./Dez. 1962, pg. 62.
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concluía-se que «todos os países que elaborem planos e programas
de desenvolvimento económico devem, por um lado, proceder a
uma avaliação completa de todas as fontes disponíveis de mão-
-de-obra e prever o seu desenvolvimento possível, durante o pe-
ríodo considerado, e, por outro lado, formular os seus1 objectivos,
não somente do ponto de vista dos investimentos, da produção
e do rendimento, mas também do ponto de vista dos novos em-
pregos a criar» u .

Nesta altura, já se julga possível responder à última questão
formulada, afirmando-se que teria sido possível uma influência
mais favorável do desenvolvimento económico no campo do em-
prego no decénio considerado.

Pode haver a ideia de que, sendo o subemprego e o desem-
prego sintomas de atraso económico, o melhor meio de lhes dar
remédio consiste em simplesmente favorecer o desenvolvimento
económico. De facto, o desenvolvimento económico constitui uma
condição indispensável para a solução dos problemas do emprego,
mas não se conclui daí que as medidas tomadas para favorecer
aquele desenvolvimento sejam suficientes em si mesmas para
fornecer empregos bastantes num período aceitável.

A título de exemplo, vai-se referir, a um nível muito geral,
o procedimento adoptado por técnicos que, há alguns anos, estu-
daram o desenvolvimento económico da Argélia. Após alguns
estudos, chegaram à conclusão de que podiam dividir as indús-
trias em dois grupos: as que originavam um reduzido número de
empregos por cada milhar de milhão de francos (de 1958) inves-
tido, como era o caso da electricidade e gês (27 empregos), petró-
leo (37), produção de metais (174), borracha (186), papel e car-
tão (295)i, materiais de construção e cerâmica (570) e produtos
químicos (380); e outro grupo, das indústrias que originavam
um elevado número de empregos por cada milhar de milhão inves-
tido, como era o caso das indústrias tipográficas (970 empregos),
indústrias alimentares (975), transformação de metais (1090),
têxteis (1455), madeira e mobiliário (2000), couros e calçado
(2050), obras públicas (3040), indústrias diversas (ourivesaria,
cestaria, etc.) (3440) e empresas de construção (5200). A partir
de tais números e entrando em consideração com as possibilidades
oferecidas pelo consumo interno e externo e pelos recursos natu-
rais utilizáveis, concluíram que, para promover o desenvolvimento
económico e atender, simultaneamente, aos problemas do emprego,
havia que investir, em dez anos, 1231 milhares de milhões de
francos em indústrias de fraco coeficiente de emprego, ou sejam
as do primeiro grupo, investimento esse que originaria cerca de
101 mil empregos, e investir, no mesmo período, 191 milhares de

ii Cf. Les objectifs..., já cit, pg. 44.
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milhões de francos em indústrias de forte coeficiente de emprego,
isto é, as do segundo grupo, o que originaria cerca de 451 mil
empregos12.

Voltando ao caso português, que se teria passado entre 1950
e 1960 com a iniciativa privada? Não parece que esta tenha ma-
nifestado grandes preocupações quanto ao volume de emprego
que os seus investimentos iriam originar. As suas decisões resul-
tam sempre de outro tipo de considerações, sem dúvida legítimas
mas desprendidas, de facto, do interesse geral, o que não quer
dizer que não conduzam, por acaso, a situações muitas vezes coin-
cidentes com este interesse.

Ora, não se pode esquecer que, por exemplo para o período
de 1959/64, se previu que, enquanto os investimentos a realizar
na Metrópole ao abrigo do Plano atingirão 21 milhões de contos,
fora do Plano realizar-se-ão investimentos que somarão cerca de
48 milhões de contoa Perante estes números, torna-se evidente
que os investimentos que a iniciativa privada realiza têm de ser
tomados em consideração quando se procurar planificar a reso-
lução dos problemas do emprego. Isto é, ao planificar o desenvol-
vimento económico, o Estado tem de procurar conhecer os pro-
pósitos futuros dos vários sectores privados1 da actividade econó-
mica, de forma a, em primeiro lugar, deduzir a evolução das
disponibilidades em empregos ligadas a esses sectores e, depois,
coordenar tais disponibilidades com as que ele próprio, Estado,
através dos seus investimentos irá provocar, procurando, no con-
junto, harmonizar as necessidades previstas em empregos, ao
nível do país, com aquelas disponibilidades.

Porém, dada a extensão do® problemas de emprego existentes
e que ficaram referidos atrás, não se acredita que seja possível
chegar a uma situação de relativo equilíbrio em prazo aceitável
se, em relação à contribuição da iniciativa privada, o Estado se
limitar a aceitá-la como um dado, cujos efeitos procurará com-
pletar ou corrigir, neste campo do emprego, através dos seus
próprias investimentos. Aquela iniciativa precisará de ser enca-
minhada em diversos sentidos mais favoráveis à resolução dos
citados problemas; em especial, deverá o Estado incitar pelos
meies ao seu alcance (fiscais e outros) os investimentos em acti-
vidades que, pela sua natureza, originem elevado número de em-
pregos (os número® referidos a propósito da Argélia são elucida-
tivos) , os investimentos em pequenas indústrias, que podem criar
maiores possibilidades de emprego e que realizarão, em muitos
casos, parte das operações de que necessitam as grandes indús-
trias transformadoras, etc. O recurso, sempre que possível, às

12 vd. «L'Univers économique et social» — Encyclopédie Française,
Tome IX, 1960, pg. 9.36-16.
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técnicas de produção que impliquem uma menor utilização de ca-
pital e, em contrapartida, um maior volume de emprego, também
não deve ser esquecido, apesar das dificuldades que o método
apresenta.

Tudo o que se tem dito, não significa menosprezo pelo desen-
volvimento económico em si mesmo, mas apenas que há que pro-
curar que esse desenvolvimento satisfaça certos objectivos prima-
ciais. Relembram-se os números apontados para a Argélia, onde
se propuseram investimentos elevados em sectores de fraco coefi-
ciente de emprego mas básicos para o desenvolvimento económico
e com efeitos propulsores, e investimentos pouco elevados em sec-
tores que, pela sua própria natureza, originariam muitos empre-
gos; a preocupação de o desenvolvimento económico ajudar a re-
solução dos problemas do emprego é evidente13. E não há dúvida
que os últimos investimentos, mais favoráveis ao emprego, não
deixam de favorecer também o desenvolvimento económico, do
mesmo modo que os primeiros, mais favoráveis ao desenvolvi-
mento, contribuem também para a resolução dos problemas do
emprego.

No caso do Continente português, uma actuação deste tipo
é tanto mais necessária quanto é certo que, perante as disponi-
bilidades em mão-de-obra (incluindo o subemprego), ou um desen-
volvimento económico apropriado começa a originar, a ritmo con-
veniente, o número de empregos indispensável, emprego® estes
cujas condições de remuneração e outras não se mostrem muito
distanciadas das oferecidas exteriormente, ou a emigração levará
para fora do País aquelas disponibilidades em mão-de-obra, com
todas as perturbações inerentes. A moral — e, logicamente, a le-
gislação interna — os compromissos internacionais, a possibili-
dade de emigração clandestina, impedem que se contrarie a emi-
gração, excepto por uma forma: a criação no Continente dos refe-
ridos empregos.

Em face da extensão dos problemas de emprego que se ana-
lisaram anteriormente, não se julga que seja possível planear
o desenvolvimento económico de tal modo que, a curto prazo, tais
problemas deixem de existir. Isto significa que a compensação
pela emigração se afigura inevitável. Mas a existência de tal possi-
bilidade de compensação não pode ser encarada como solução
definitiva, tornandiO-se imprescindível que, por uma planificação
conveniente, o incentivo à emigração vá desaparecendo progres-
sivamente.

Tal preocupação, de se planear tendo em vista também os
problemas do emprego, terá de estar sempre presente e com maior

13 Sobre este* ponto, vd. «Les prévMons et le planning de Temploi», de
Jan TINBERGHN, em Prévisions de Vemploi — O.C.D.E., 1963, pg. 21.
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intensidade se, porventura, em virtude dos condicionalismos
actuais, as disponibilidades financeiras exigirem opções entre os
investimentos possíveis.

Não se quer terminar sem uma breve referência a dois pontos.
Quando se planifica no campo do emprego, há que ter em

atenção que não basta conseguir um equilíbrio geral entre as
disponibilidades e as necessidades em emprego®. Há que ver se
esse equilíbrio se mantém, por um lado, ao nível das qualificações
profissionais e, por outro, ao nível regional14. Quanto ao primeiro
aspecto, mesmo em países industrializados há sérias dificuldades,
isto é, as qualificações das pessoas que pretendem trabalhar ou
estão subempregadas, não coincidem com as exigidas pelos empre-
gos que é possível fazer surgir; as exigências destes últimos ultra-
passam as aptidões das primeiras. Daqui a grande importância
de uma acção de formação profissional ajustada àquelas exi-
gências.

Quanto ao segundo aspecto, do equilíbrio ao nível regional,
torna-se evidente a sua necessidade, para se evitarem ao máximo
as migrações de populações. A propósito, recorda-se a referência
atrás feita sobre a contracção observada no emprego feminino
em 1980, em relação a 1950, na indústria transformadora das
zonas de Braga e Porto. A não ser que se averiguasse que essa
contracção fora conjuntural e não derivada, por exemplo, de uma
contracção lógica e. definitiva de um sector tradicional, não seria
conveniente, numa futura planificação, procurar localizar nessas
zonas actividades que originassem empregos femininos?

Um outro ponto. Neste campo do emprego, por mais correctas
que sejam as planificações e as actuações, surgirão desajustamen-
tos inevitáveis às escalas profissional e geográfica. Ê necessário,
por isso, o estabelecimento de subsídios de desemprego, de com-
pensações de deslocação, de serviços que coordenem a procura
e a oferta de emprego, etc.15. Nestes aspectos e ainda no da for-
mação profissional, já referido, a criação, em 1962, do Fundo de
Desenvolvimento da Mão-de-Obra e do Instituto de Formação
Profissional Acelerada, tem permitido um avanço contínuo.

14 Vd. Ph. BERNOUX, \art. cit,, pg. 69.
is «Uma política nacional de pleno-emprego e de crescimento económico

pode ser prosseguida com maior vigor desde que uma política activa do
mercado do trabalho facilite a mobilidade e a adaptação da mão-de-obra
a novos empreigos;...» (d?. Politique et programmes de main-tfoeuvre aux
Etats-Unis — O.C.D.E., 1964, pg. 13).

A mesma ideia se encontra no relatório La politique de main-dfoeuvre,
instrument de Ia croissance économique, aprovado pelo Conselho da O.C.D.E.
em 21 de Maio de 1964.
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