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A repartição
do rendimento
em Portugal Continental
Apresenta-se, em primeiro lugar uma estimativa da repartição funcional no Continente e procura-se, em seguida, medir a
redistribuição efectivada e chegar a algumas
conclusões no campo da repartição pessoal.
Qualquer destes aspectos ê encarado nas duas
perspectivas, estática e dinâmica.

L INTRODUÇÃO
É hoje correntemente aceite que o desenvolvimento económico
deve ser acompanhado de uma repartição mais equitativa do rendimento nacional. «...A riqueza económica de um povo não resulta
somente da abundância global dos bens, mas também, e mais ainda,
da sua justa distribuição efectiva, que há-de ter em vista assegurar
o pleno desenvolvimento pessoal dos membros da comunidade, pois
é este, e não outro, o fim da economia» 1. Ora, para se actuar no
sentido de uma repartição mais equitativa torna-se indispensável
o conhecimento tão exacto quanto possível da repartição daquele
rendimento e da sua evolução.
Em Portugal Continental, excluindo uma ou outra tentativa
sobre aspectos parciais, continua a desconhecer-se a repartição efectiva do rendimento nacional. No entanto, julga-se possível com os
elementos disponíveis chegar, desde já, a resultados que permitam
um conhecimento relativamente aproximado daquela repartição.
Começa-se por apresentar elementos relativos à repartição funcional em 1950 e 1960; em seguida, faz-se uma tentativa para
delimitar a amplitude da redistribuição efectuada entre as componentes da repartição funcional, tentativa esta de resultados bas1
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Vd. João XXIII, «Mater et Magistra», Colecção Ecclesia, pág. 179.

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 empregos. Há que ver se
esse equilíbrio se mantém, por um lado, ao 14
nível das qualificações
profissionais e, por outro, ao nível regional . 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 empregos que é possível fazer surgir; as exigências destes últimos ultrapassam as aptidões das primeiras. Daqui a grande importância
de uma acção de formação profissional ajustada àquelas exigências.
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 1960, 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 desajustamentos inevitáveis às escalas profissional e geográfica. Ê necessário,
por isso, o estabelecimento de subsídios de desemprego, de compensações de deslocação, de15 serviços que coordenem a procura
e a oferta de emprego, etc. > Nestes aspectos e ainda no da formação 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, &rt.

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 empregos;...» (.Cff. Politique et programmes de main-d'oeuvre aux
Etats-Unis — O.C.T>.E., 1964, pg. 13).
A mesma ideia se encontra no relatório La politique de main-d'oeuvre,
instrument de Ia croissance économique, aprovado pelo Conselho da O.C.D.E.
em 21 de Maio de 1964.
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tante precários em virtude da escassez de elementos; por último,
procurou-se dar uma ideia sobre o modo como se tem efectivado
& repartição pessoal, o que só é possível através da conjugação de
dados parcelares, uma vez não se dispor de elementos sobre o rendimento global auferido anualmente por cada pessoa, qualquer que
seja a proveniência desses rendimentos, elementos estes indispensáveis para um conhecimento exacto da referida repartição.

II. REPARTIÇÃO FUNCIONAL DO RENDIMENTO
NACIONAL
A. Análise global

Os números apresentados no Quadro I indicam, para 1950 e
1960, o valor dos rendimentos provenientes das várias fontes e
as suas posições em relação ao rendimento nacional.
Embora a contingência das estimativas, imposta pela escassez
de dados, possa dar um carácter mais ou menos aleatório aos
valores apresentados, o facto não invalida a ordem de grandeza
por eles definida quanto à posição relativa de cada parcela. Note-se
que as limitações relativas aos números apresentados afectam principalmente a análise estática, pois, no aspecto dinâmico, aqueles números devem traduzir com mais fidelidade a evolução verificada2,
o que se afigura do maior interesse, visto ter sido entre os referidos anos que, pode dizer-se, teve início o esforço de desenvolvimento económico.
Para a elaboração do Quadro I recorreu-se a várias fontes,
nomeadamente os Anuários Estatísticos e das Contribuições e Impostos e as Estatísticas Industrial, Financeiras e das Sociedades.
O Anuário das Contribuições e Impostos foi de grande utilidade
no cálculo do rendimento dos capitais, tendo ainda sido utilizado
para comprovar, em certa medida, o rendimento da indústria e
serviços, a que se chegou subtraindo ao rendimento nacional os
quantitativos correspondentes às restantes rubricas. Os métodos
utilizados na elaboração do Quadro I encontram-se descritos em
anexo.
Da observação do Quadro I sobressai imediatamente a fraca
posição do rendimento do trabalho em relação aos outros rendimentos. Enquanto em 1960 apenas 41,1 % do rendimento nacional
foi destinado à remuneração do factor trabalho, nos outros países
2
Uma vez que se utilizaram as mesmas fontes e os mesmos métodos
em 1950 e 1960, as margens de erro mantêm-se constantes, não afectando, por
esse facto, as conclusões relativas à análise dinâmica.
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Estimativa da repartição funcional do rendimento nacional
QUADRO I
(Pregos correntes)
1960

Categorias
de rendimento

1000 Contos

Rendimento do trabalho: ordenados e salários
13 783
Rendimento da indústria e serviços
11 596
Rendimento das casas de habi775
tação
Rendimento da agricultura (a) 8 387
381
Rendimento dos capitais
Rendimento l í q u i d o proveniente do estrangeiro
115
3i5 0*37 (6)
Rendimento Nacional

Percentagem de
aumento
de 1960
em relação
a 1950

1960

%

1000
Contos

39,3

24 644

41,1

+

78,8

03,1

21 895

36,6

+

88,8

2,2
24,0
1,1

1621
10 747
909

2,7
18,0
1,5

+ • 28,1

0,3

76
59 892

1<XM>

+ 109,2
+ 138,6

0,1 — 33,9
100,0 + 70,9

(a) Inclui-se nesta rubrica o rendimento da pecuária, silvicultura © caça.
(b) Estimativa feita a partir do Produto Nacional Bruto, utilizando a percentagem de amortização de 1960.

essa percentagem atinge, de uma maneira geral, valores mais elevados, conforme se pode ver através do Quadro II.
Além da via comparativa, a fraca posição relativa do rendimento do trabalho é revelada igualmente pelas capitações a que
conduzem os números do Quadro I, para assalariados e emprePercentagem do rendimento do trabalho
em relação ao rendimento nacional,
e m 1960
QUADRO II
Países

Reino Unido
Estados Unidos
Alemanha (a) ...
França
Bélgica
Equador
Espanha
Brasil (b)
Grécia (ò)
Portugal (a)
Turquia (b)

Percentagens

»...

.

73,9
71,5
60,9
60^
57,5
53,5
48,6
47,1
42,5
41,1
24,1

(a) Inclui as profissões liberais.
(&) Não inclui as remunerações na agricultura.
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gados por um lado e para patrões, isolados e proprietários por
outro, que, em 1950, foram (em contos), respectivamente, 6,4 e
31,8 e, em 1960, 10,7 e 51,6.
Considerando agora a evolução entre os dois anos em causa,
observa-se que o rendimento do trabalho aumentou 78,8 %, aumento
esse que, apesar de ser inferior ao constatado na indústria e serviços (88,8%), é superior ao da média do rendimento nacional
(70,9%). Além disso, verifica-se ainda que o referido acréscimo
do rendimento do trabalho se traduziu numa subida de apenas cerca
de 2 pontos na sua posição em relação ao rendimento nacional
(39,3 % em 1950 e 41,1 % em 1960), o que se considera escasso
uma vez que as margens de aumento observadas
noutros países, no
mesmo período, são geralmente mais elevadas3. Porém, como a capitação do rendimento do trabalho aumentou 67,2 % contra um acréscimo de 62,3% nas capitações dos outros rendimentos, pode concluir-se que, apesar de ser reduzida a melhoria verificada a nível
global, ela se traduziu num aumento real do rendimento médio dos
trabalhadores4, facto revelador de que, no período em análise, a
fraca posição do trabalho no rendimento nacional sofreu uma ligeira correcção.
Quanto à evolução verificada, entre 1950 e 1960, nas restantes rubricas, sobressai imediatamente que, enquanto o rendimento da indústria e serviços subiu 88,8 %, o rendimento da agricultura se elevou apenas 28,1 %; tais números reflectem uma das
principais características do desenvolvimento processado na referida década.
B. Analise sectorial
Depois de se conhecer a repartição do rendimento nacional
em «rendimento do trabalho» e «outros rendimentos» 5 terá agora
3
Indicam-se, para alguns países, os aumentos verificados nas posições
relativas das remunerações do trabalho no rendimento nacional no período
19150-1960:

Bélgica
Estados Unidos
Reino-Unido
Brasil
Equador
França

+
+
+
+
+
+

3,8
6,8
2,4
3,6
4,2
5,7

4
O facto de se verificar um aumento no rendimento global do trabalho
não significava que tivesse havido, necessariamente, uma melhoria no nível
do rendimento médio dos trabalhadores, pois aquele aumento podia ter resultado apenas
de um acréscimo do número de trabalhadores.
5
Por «outros rendimentos» entend^-se o total dos rendimentos não provenientes do trabalho.
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interesse procurar saber quais as actividades que determinaram
a estrutura revelada. Para isso, importa conhecer o modo como se
reparte o rendimento de cada ramo de actividade e, se possível, concretizar também esse conhecimento a nível sectorial.
No Quadro III apresentam-se, para 1950 e 1960, as percentagens representativas das parcelas de rendimento que cabem, por
um lado, aos trabalhadores e, por outro, aos possuidores dos restantes factores produtivos nos vários ramos de actividade. Estas
percentagens foram calculadas com base no rendimento global da
respectiva actividade, obtido a partir do produto bruto, segundo
as Contas Nacionais,
ao qual foi deduzida a parte correspondente
a amortizações6.
O valor do rendimento do trabalho foi o estimado para a
elaboração do Quadro I e os sectores que constituem os dois primeiros ramos de actividade correspondem aos das Contas Nacionais,
incluindo-se nos serviços as restantes parcelas que constituem o
P. N. B. com excepção dos rendimentos líquidos provenientes do
estrangeiro.
Estimativa da repartição do rendimento por ramos de actividade
QUADRO III
1950

1960

Percentagens

Percentagens

Ramos de actividade

Rendimento
do trabalho

Outros
rendimentos

Rendimento
do trabalho

Outros
rendimentos

Agricultura, silvicultura, pecuária e pesca

27

73

27

73

Indústria, construção, electricidade, gás,
água e serviços de saneamento

38

62

35

65

Serviços

55

45

60

40

39

61

41

69

Total

Da leitura do Quadro III sobressaem imediatamente as disparidades existentes entre as percentagens relativas ao rendimento
do trabalho nos vários ramos de actividade. Assim, em 1960, enquanto nos serviços a percentagem do rendimento do trabalho em
relação ao rendimento total deste ramo de actividade atingiu 60 %,
6
O valor das amortizações imputado a cada ramo de actividade foi
o utilizado pelo I. N. E.
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no grupo da indústria, construção, electricidade, gás, água e serviços de saneamento, essa percentagem foi apenas de 35 %, sendo
ainda mais baixa na agricultura, silvicultura, pecuária e pesca
(27%).
Os números apresentados revelam ainda que a fraca participação do factor trabalho no rendimento nacional resulta da deficiente repartição que existe principalmente na agricultura e também na indústria.
Por outro lado, comparando as percentagens de 1950 e 1960,
pode verificar-se que apenas nos serviços melhorou a posição relativa da remuneração do trabalho (55 % em 1950 e 60 % em 1960)
uma vez que na agricultura não houve qualquer alteração e na indústria aquela posição ainda se deteriorou. Daqui se conclui que,
no referido período, a melhoria verificada a nível global foi devida
apenas aos serviços.
Para avaliar a evolução da repartição do rendimento nos
ramos de actividade em relação aos anos posteriores a 1960, dispõe-se apenas dos índices apresentados no Quadro IV, relativos aos
salários e ao produto bruto da agricultura e da indústria transformadora e construção. Através deste quadro observa-se que na agricultura o ritmo de aumento dos salários é superior ao do produto
bruto, enquanto na indústria se verifica um certo paralelismo.
Este facto revela que, nos últimos anos, se tem vindo a corrigir a
posição do trabalho no rendimento agrícola e se mantém praticamente estável a participação do trabalho no rendimento da indústria.
Evolução comparada do produto bruto e dos salários,
a preços correntes, na agricultura, silvicultura e pecuária
e na indústria transformadora e construção
QUADRO IV

(índices)
Agricultura, silvicultura e pecuária

Anos

1960
1961
1962
1963

Indústria transformadora
e construção
Salários médios

Salários (a)
Produto
bruto

Médios

100
101
109
109

100
104
122
127

Masculinas Femininos
100
104
123
129

100
105
121
125

Produto
bruto
100
107
110
118

Indústria
Construção
transfor(<?)
madora (b)
100
107
112
119

100
108
107

(«> índices baseados nos salário® âo® trabalhadores rurais publicados no Anuário
Estatístico.
(&) índices baseados na média ponderada dos salários de várias indústrias publicados nos Boletins Trimestrais do I. N. E.
(c) índices baseados nas remunerações médias anuais de todo» os trabalhadores
(operários Í» empregados) obtidos através da Estatística das Sociedades.
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Quanto à repartição funcional processada a nível sectorial o
seu conhecimento só foi possível para o caso da indústria.
As percentagens, da remuneração do trabalho em relação ao
produto líquido 7 em cada sector industrial encontram-se no Quadro V. Como se pode verificar, também a nível sectorial são elevadas as diferenças existentes entre as percentagens respeitantes
ao rendimento do trabalho. Contudo, ao analisar-se aqueles números deve ter-se sempre presente que, em alguns casos, a predominância do factor capital na combinação dos factores produtivos,
imposta por necessidades tecnológicas, pode justificar as baixas
percentagens de rendimento atribuídas ao trabalho.
Percentagens das remunerações do trabalho em relação ao produto líquido
nos principais sectores industriais
QUADRO V
Sectores industriais

22- -Indústria de tabacos
51- -Electricidade, gás e água
21- -Indústrias de bebidas
19- -Extracção de minerais não metálicos
29- - Indústria de curtumes e artigos de coiro
27- - Indústria de papel e artigos de papel
32- -Indústria de derivados do petróleo e do carvão
20- -Indústria de alimentação
31- -Indústrias químicas
39- -Indústrias diversas
34- -Indústrias metalúrgicas de base
24- - F abricação de calçado, vestuário, etc
26- -Indústria de mobiliário
25- -Indústria de madeira e cortiça
23- -Indústrias têxteis
30- -Fabricação de artigos de borracha
37- -Construção de máquinas e material eléctrico
33 - -Indústria de produto? minerais não metálicos
35- • Fabricação de produtos metálicos
12- - Extracção de minerais metálicos
28- -Tipografia e indústrias conexas
36- - Construção de máquinas com excepção das eléctricas
40- - Construção
14- -Extracção de pedra, argila, etc
38- -Construção de material de transporte
1 1 - -Extracção de carvão

Percentagens

9
16
19
25
25
27
28
28
80
31
31
32
39
39
42
42
43
44
44
45
48
52
53
56
60
74

7
O produto líquido corresponde ao valor da produção líquida dada pelo
Inquérito Industrial menos as amortizações. Por sua vez, o valor das amortizações equivale a 10 % áo valor da produção líquida.
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Para se fazer uma ideia de como se distribui, em cada ramo
de actividade, por um lado, o rendimento do trabalho entre operários e empregados e, por outro, a parcela respeitante a «outros
rendimentos» entre pequenas, médias e grandes empresas, elaboram-se os Quadros VI e VIL
Através do Quadro VI, onde se apresentam as percentagens de
operários e empregados e as respectivas percentagens de rendimento que lhes correspondem, verifica-se para a indústria, construção e electricidade, uma certa concentração de rendimento do
tiabaiho em favor dos empregados, concentração essa que se acentuou ligeiramente na década de 1950-60, em virtude de as capitações dos empregados terem aumentado U7 %, enquanto as dos operários apenas subiram 88 %.
Repartição do rendimento do trabalho
QUADRO VI
Indústria, Construção, Electricidade, etc. (c)

Total ...
Empregados ..
Operários
(a) Estimativa baseada nos dados utilizados para a elaboração do Quadro I.
(b) Consideram-se canpregrados os que recebem ao mês ou ao ano (critério do
Censo).
(c) Oonsideranvse empregados os trabalhadores que desempenham tarefas onde
baja predomínio do esforço intelectual sobre» o físico.

Pelo Quadro VII, onde se apresentam as percentagens de «outros rendimentos» provenientes da agricultura e da indústria e
serviços que cabem às pequenas, médias e grandes empresas, bem
como as respectivas percentagens de colectas, pode concluir-se que
existe uma elevada concentração dos rendimentos em qualquer dos
ramos de actividade.
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Repartição dos rendimentos provenientes da agricultura, silvicultura

e pecuária e da indústria e serviços» segundo a dimensão
das empresas, em 1960 (a)
QUADRO VII
Sectores

Agricultura, silvicultura e pecuária:
Número de colectas
Rendimento
Indústria e serviços:
Número de colectas
Rendimento

Total

Pequenas Médias

Grandes

100
100

90
33

9
39

1
28

100
100

%
31

3

27

1
42

(a) Fonte: Anuário Estatístico dm Contribuições e Impostos, 1960.

Para a elaboração do referido quadro, como não se dispunha
do número de detentores dos rendimentos da agricultura, indústria
e serviços por escalões, recorreu-se ao número de colectas por escaJões, quer da contribuição predial rústica quer da industrial, e,
sendo a taxa de imposto constante, as conclusões sobre a posição
relativa dos contribuintes quanto aos níveis de impostos são igualmente válidas em relação aos rendimentos sobre os quais incidem
esses impostos.
Através do produto do número de colectas incluídas em cada
escalão pelo valor médio do respectivo escalão, estimou-se o total
de imposto pago pelos contribuintes. Como, porém, se obteve um
total mais elevado do que o apresentado no Anuário das Contribuições e Tmpostos e dada a circunstância de a amplitude dos escalões
aumentar progressivamente, julgou-se provável que o erro resultasse do facto de, nos escalões mais elevados, as maiores densidades
de colectas se situarem junto do limite mínimo do escalão. Assim, no
caso da propriedade rústica, a partir do escalão 200$00 — 500$00
fez-se o produto do número de colectas de cada escalão pelo respectivo limite inferior e não pela sua média, obtendo-se, deste modo,
um resultado muito aproximado do total efectivamente pago.
Para a indústria e serviços, fez-se o produto do número de
colectas pela média do respectivo escalão até ao escalão 10 000$00
— 50 000$00 (escalão que limita inferiormente o grupo das grandes empresas), sendo o valor total dos restantes escalões obtido por
diferença do somatório dos produtos das classes anteriores pelo
total das contribuições pagas pelas empresas dos grupos A, B e C.
Isto porque, quer utilizando as médias dos restantes escalões quer
os seus limites inferiores, o total obtido se afastava bastante do
real.
i
728

O facto de o grupo das grandes empresas ser obtido por diferença não afectará substancialmente os resultados, porquanto o total
estimado para o grupo A, que só inclui empresas até ao referido escalão, coincide com o total apresentado na estatística, sendo portanto natural que aquele desajustamento resulte dos escalões mais
elevados.
Quanto à classificação das empresas em pequenas, médias e
grandes, na agricultura consideram-se como pequenas as propriedades a que correspondem impostos inferiores a 200$00, médias
aquelas cujo imposto está compreendido entre 200$00 e 2000$00
e grandes as que pagam colectas superiores a 2000$00. Na indústria e serviços os limites de imposto adoptados foram: até 5000$00
para as pequenas empresas, entre 5000$00 8e 50 000$00 para as
médias e mais de 50 000$00 para as grandes .
É evidente que o critério de classificação das empresas em
pequenas, médias e grandes é arbitrário; porém, julga-se que esse
facto não afectará a conclusão que se tirou. Aliás, através dos
números do Quadro VIII, é possível comprovar para a agricultura, em certa medida, a validade das relações presentadas.
Percentagens do número de pequenas, médias
e grandes explorações agrícolas arvenses
e respectivas percentagens de superfície (a)
QUADRO VIII
Explorações

Pequenas Médias

Número de explorações ...

92

8

Superfície

3(3

28

Grandes

39

(a) B. d© Castro CALDAS e M. de Santos LOUREIRO,
op. cit., pág. 159 e segs.
8
Utilizando as percentagens de 1,7% e 4,2%, representativas das relações existentes entre o valor total dos impostos pagos pelos detentores dos
rendimentos, quer da agricultura quer da indústria e serviços, e os respectivos rendimentos globais que figuram no Quadro I, os escalões de imposto
podem converter-se em escalões de rendimento obtendo-se os seguintes valores:

Dimensão
das empresas
Pequenas
Médias
Grandes

Agricultura
(Contos)
até 11,8
11,8 a 117,7
+ de 117,7

Indústria
e serviços
(Contos)
até 119,0
119,0 a 1190,5
+ *e 1190,5
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C. Análise regional

À semelhança do que se verifica no aspecto sectorial também
na perspectiva regional se constata, quer na agricultura quer na
indústria, uma acentuada disparidade nas posições relativas do
rendimento do trabalho.
Ao analisar-se o Quadro IX convém ter presente que as percentagens distritais, relativas à repartição efectivada na indústria,
são influenciadas pela respectiva estrutura industrial, podendo,
portanto, justificar-se a existência de percentagens mais baixas
nos distritos onde se localizem, predominantemente, indústrias com
elevado coeficiente de capital.
Posição relativa do rendimento do trabalho proveniente da agricultura
e indústria nos vários distritos
QUADRO IX
Agricultura (a)
DISTRITOS

Percentagem
em relação
ao produto
agrícola (&)
1956-1957

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

42
27
20
23
23
23
22
20
20
20
19
18
16
16
16
15
14
10

Indústria (c)

Número
ordem

1
2
3
4
<5
6

7
8
9
HO
11
12
13
14
15
16
,17
18

Percentagem
em relação
ao produto
líquido (á)
1957-1959

39
31
33
48
3<5
23
38
39

£J5
M
46
22
41
30
29
39
34
44

Número
t\ a

Q€

Ordem

5
14
13
1
10
17
8
7
9
12
2
18
4
15
16
6
11
3

(a) Elementos calculados a partir dos n&meros apresentados em Níveis de Desenvolvimento Agrícola no Continente Português, de Eugénio de Castro CALDAS e
Manuel dos Santos LOUREIRO, pág, 221.
(b) Produto bruto agrícola menos o rendimento em auto-investimento.
(c) Percentagens baseadas nos elementos do Inquérito
Industrial.
(d) Produto líquido menos amortizações (10% do P. L.).
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D. Considerações gerais
Em face da deficiente repartição funcional verificada quer em
1950 quer em 1960, pode concluir-se que o desenvolvimento económico processado naquele período não foi acompanhado de uma
repartição sensivelmente mais equitativa do rendimento. Por outro
lado, os elementos disponíveis relativos aos últimos três anos mostram que o tipo de repartição então observado ainda não deve ter
sofrido alteração apreciável. Perante tal facto, impõem-se com urgência acções que conduzam a uma correcção daquela repartição.
Para que os trabalhadores participem equitativamente dos benefícios do desenvolvimento económico, torna-se necessário que a
evolução do rendimento do trabalho acompanhe proporcionalmente
a evolução da produtividade. No entanto, só é possível uma correcção da relação que se observa entre o rendimento do trabalho e os
rendimentos dos restantes factores produtivos, relação essa que se
considera deficiente, desde que o aumento das remunerações do
trabalho seja, durante um certo período, mais que proporcional em
relação à produtividade, até que a repartição surja com características mais aceitáveis. Esta preocupação, que terá de concretizar-se
através da contratação colectiva, deverá verificar-se com maior
premência em relação a sectores e regiões onde a repartição é mais
deficiente.
Um factor que tem contribuído para aquela deficiente repartição é o desequilíbrio entre a oferta e procura de trabalho, que se
traduz por um excesso de mão-de-obra (sobretudo da mão-de-obra
não qualificada), na medida em que tal excesso conduz, em geral,
a uma situação de baixos salários. Porém, a transformação que nos
últimos anos se está a observar no mercado de mão-de-obra — com
tendência, numa primeira fase, para o equilíbrio e, porventura, a
mais longo prazo, para uma situação deficitária em mão-de-obra —
virá a actuar sobre o nível de salários no sentido da sua alta, sendo
de prever, portanto, que tal mudança venha completar o esforço
de correcção, que, como se salientou, há que iniciar desde já através
da contratação colectiva.
É evidente que toda a actuação tendente a elevar os salários
de acordo 9com a evolução da produtividade pressupõe estabilidade
de preços ; caso contrário, seria apenas fictícia a elevação conseguida, independentemente do risco de se gerar uma corrente inflacionista.
Ainda quanto ao aspecto da mais que proporcionalidade, sem
dúvida que se tratará de uma actuação que parece contrariar a
necessidade, inerente aos processos de desenvolvimento económico,
9
Esta afirmação não significa que não se devam aceitar alterações de
preços resultantes da variação dos custos de outros factores produtivos.
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da acumulação de capitais. De facto, defende-se em regra a necessidade de facilitar aquela acumulação, permitindo que uma parte
dos aumentos de produtividade que deveria ser entregue ao trabalho não lhe seja distribuída e vá acrescer os «outros rendimentos», por se admitir, em princípio, que os possuidores destes
dispõem de níveis de rendimentos mais elevados, a par de uma
maior propensão para a poupança. Ora, por um
lado, há outras
formas de conseguir a acumulação de capitais 10, por outro lado,
nada garante que os detentores de rendimentos acumulados devido
àquela actuação realizem poupança nos termos desejáveis e a apliquem nos investimentos convenientes. Deste modo, pensa-se que só
estará indicado agir pela forma referida, no sentido de facilitar
aquela cumulação, desde que se adoptem as medidas necessárias a
uma correcta aplicação dos capitais acumulados, havendo ainda que
garantir os direitos do trabalho em relação à parcela de investimentos efectuados com os rendimentos que não lhe foram distribuídos em salários3 V
Não se quer deixar de salientar, ainda, que a relação defendida
da mais que proporcionalidade eíitre salários e produtividade, se,
segundo parece, contraria a necessidade de acumulação de capitais,
em contrapartida contribui para aumentar o poder de compra da
população, factor este também primacial como incentivo para o
desenvolvimento económico.
III. REDISTRIBUIÇÃO
Apresenta o maior interesse o conhecimento da amplitude da
redistribuição processada através dos impostos e encargos sociais
no sentido de corrigir a repartição funcional dos rendimentos. Contudo, embora se tenham conseguido avaliar as várias parcelas de
rendimento retiradas a cada categoria, só foi possível saber a
parte distribuída pela Previdência através de subsídios e outros
benefícios.
No Quadro X, o total das contribuições pagas pelos detentores
do rendimento do trabalho foi obtido pela soma das parcelas relativas à Previdência, ao Fundo de Desemprego e a impostos directos.
A parte da Previdência foi calculada com base nos elementos
publicados na Estatística da Organização Corporativa e Previdência
Social, incluindo-se nesta rubrica as quotas pagas aos Sindicatos,
Casas do Povo e Casas dos Pescadores, além das contribuições dos
10
11

Por exemplo, a via fiscal.
Para simplificação, devem entender-se por salários todas as remunerações do trabalho, tais como ordenados, salários, gratificações, etc.
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trabalhadores para as Caixas Sindicais de Reforma e de Abono
de Família, para a Federação de Caixas e para Associações de Socorros Mútuos. Salienta-se, porém, que no valor das contribuições
para as Casas do Povo e Casas dos Pescadores se inclui a parte
relativa às contribuições patronais, por não ser possível o seu desdobramento; mas supõe-se que a sua importância é relativamente
reduzida.
Os valores da contribuição para o Fundo de Desemprego e dos
impostos directos correspondem, respectivamente, às comparticipações do pessoal para aquele Fundo e ao imposto profissional
sobre o rendimento dos trabalhadores por conta de outrem e foram
obtidos do Boletim do Comissariado de Desemprego e do Anuário
Estatístico das Contribuições e Impostos.
Contribuições para a Previdência, Fundo de Desemprego e impostos directos
QUADRO X
1950
Categorias
de rendimentos

Rendimento do trabalho: assalariados e empregados
Rendimento da indústria e serviços
Rendimento das casas de habitação
Rendimento da agricultura
Rendimento dos capitais
,

Mil
contos

1960

Percentagem
em relação ao
rendimento
da respectiva
categoria

Mil
contos

Percentagem
em relação ao
rendimento
da respectiva
categoria

491

3,6

958

3,9

2 088

16,9

3 657

15,6

208
36

2,5

233
80

2,2

94

8,8

Em relação à indústria e serviços, as contribuições pagas pelos
beneficiários dos rendimentos destas actividades destinaram-se
à Previdência, ao Fundo de Desemprego e ao pagamento dos impostos directos, sendo calculados a partir das mesmas fontes. As
contribuições para a Previdência e para o Fundo de Desemprego
correspondem às respectivas comparticipações patronais para essas
organizações.
Nos impostos directos sobre o rendimento da indústria e serviços, incluem-se, além do valor do imposto profissional sobre as
profissões liberais, o total da contribuição industrial, o imposto
sobre as indústrias em regime especial, com excepção daquelas em
que não é possível desdobrar a parte do imposto directo e indirecto
(como acontece, por exemplo, com a imdústria de cerveja), o imposto
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complementar sobre pessoas colectivas, o imposto sobre aplicação
de capitais da secção B, apenas pela parte relativa a lucros, e a
contribuição predial urbana correspondente ao sector produtivo,
uma vez que no cálculo do produto bruto das casas de habitação
se deduziu a parcela do rendimento predial urbano relativo a este
sector, por se considerar já incluído no rendimento da indústria e
serviços.
Quanto aos rendimentos das casas de habitação e da agricultura, foram apenas retiradas as respectivas contribuições prediais e
adicionais para o Fundo de Desemprego, obtidas do Anuário Estatístico das Contribuições e Impostos. Como já se salientou, para
1960, à contribuição predial urbana deduziu-se ainda a parte do
imposto correspondente ao sector produtivo.
Como, porém, para 1950, não foi possível desdobrar o sector
produtivo da propriedade urbana do sector particular, para facilitar a compensação apresenta-se apenas o total das contribuições
pagas pelos detentores dos rendimentos da indústria e serviços
e das casas de habitação.
Em relação ao rendimento dos capitais, as únicas contribuições que se consideraram foram os impostos sobre aplicação de
capitais da secção A e B com excepção dos impostos sobre lucros
e dividendos.
Através das percentagens do Quadro X pode verificar-se que,
em valor relativo, entre 1950 e 1960, a parcela de impostos e encargos sociais retirada, aos rendimentos não provenientes do trabalho decresceu.
Estimativa da repartição funcional do rendimento nacional, depois de deduzidos os impostos directos, as contribuições para o Fundo de Desemprego
e Previdência, e de redistribuídas as receitas da Previdência
através de subsídios, abonos, reformas, etc.
QUADRO XI
Categorias
de rendimentos

1950
Mil

contos

Rendimento do trabalho
1,3 9912
Rendimento da indústria e serviços
Rendimento das casas de habitação ...... 10 283
Rendimento da agricultura
8179
Rendimento dos capitais
345
Rendimento líquido proveniente do estrangeiro
115
Impostos directos e contribuições para o
Fundo de Desemprego e Previdência não
directamente distribuídas
2128
Total do Rendimento Nacional
35 037

1960

Percentagreim

Mil

contos

Percentagem

39,9

24 872

41,5

29,3

19 859

33,2

23,4
1,0

10 514
829

17,6
1,4

0,3

76

0,1

6,1
100,0

3 742
59 892

6,2
100,0

Por outro lado, o Quadro XI, permite concluir que a distribuição efectuada pela Previdência tem influência pouco sensível na
posição relativa do rendimento do trabalho. No entanto, há Que ter
presente que a Previdência ainda atinge apenas uma parte da
actividade económica.
IV. REPARTIÇÃO PESSOAL
Já foi salientada a insuficiência dos elementos estatísticos disponíveis para o estudo da repartição pessoal; contudo, apesar dessa
limitação, foi possível, através da utilização de várias fontes, chegar a certos indicadores que permitem traçar algumas linhas gerais
da estrutura e evolução dessa repartição.
Os elementos que se afiguram mais valiosos na perspectiva da
repartição pessoal são os relativos ao imposto complementar, que
incide sobre o rendimento das pessoas singulares. De facto, tal imposto é o único que procura atingir o rendimento global do agregado familiar independentemente da sua origem. No entanto, as
características daquele imposto implicam limitações em ordem a
um conhecimento completo da repartição pessoal: por um lado, incide apenas sobre os rendimentos globais iguais ou superiores a 60
contos (até 1958 este limite era de 50 contos), desconhecendo-se,
portanto, o que se passa nos escalões de rendimento mais baixos ;
por outro lado, mesmo em relação ao escalão abrangido pelo imposto, há certas lacunas derivadas de isenções de diferente natureza.
O número de famílias apresentado no Quadro XII para 1962
foi obtido com base nos elementos do censo de 1960, aos quais se
adicionaram os acréscimos estimados para os dois anos posteriores
pela extrapolação da tendência verificada na década de 1950-60.
Através do referido quadro observa-se que, em 1962, apenas
1,6 % dasr famílias dispunham de rendimento igual ou superior a
60 contos -. Além disso, verifica-se que aquele número é influenciado, sobretudo, pela percentagem relativa a Lisboa e também
pela do Porto, uma vez que para todos os restantes distritos a
respectiva percentagem é inferior à do Continente.
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Note-se que o número de contribuintes não deve coincidir com o
número de famílias abrangidas pelo imposto, pois, segundo a lei, para efeitos
de pagamento do imposto complementar só os filhos menores são considerados como fazendo parte do agregado familiar. Mas, como o primeiro número
deve ser superior ao segundo, se fosse possível introduzir a devida correcção
as percentagens a que se chegaria seriam ainda inferiores às que figuram
no quadro.
Por outro lado, por se pensar que o acréscimo do número de contribuintes em relação ao numero de famílias, resultante do facto apontado, não
será muito sensível, utilizar-se-á. para facilidade, aquele primeiro número
como se correspondesse ao segundo, o que não terá influência notória nas
conclusões que se venhanr a apresentar.
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Famílias com rendimento igual ou superior a 60 contos
QUADRO XII
1962

1950

Distritos

Número
total de
famílias
(o)

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

113 649
55 164
88 627
78 713
98 644
3K>3 691
52 078
288 660

Continente

Número de
famílias com
rendimento
igual ou superior a 60
contos
(b)

Percentagem
do número
de famílias
c/rend igrual
ou sui>erior
a 60 contos
em relação
ao total de
famílias

Número
total de
famílias
(a)

Número de
famílias com
rendimento
igual ou superior a 60
contos
O»

Percentagem
do número»
de famílias
c/rend igual
ou superior
a 60 contos
em relação
ao total d e
famílias

119 963

396
387
487
86
451
589
350
3i52
169
365
12173
334
3 826
655
4120
1159
122
244

0,4
0,5
0,4
0,2
0,6
0,5
0,6
0,4
0,2
0,4
4,0
0,6
1,6
0,5
0,5
0,2
0,2
0,2

132 WI
7<6 164
134 '216
518 928
89 539
124 364
63 062
94 972
78 985
111122
432 807
56 413
3104177
137 819
112 791
69 259
80 380
125 451

1020
491
770
279
545
10218
837
54(2
2148
581
19&56
705
6 205
926
903
208
051
391

0,8
0,6
0,6
0,5
0,6
0,8
1,3
0,-6
0,3
0,5
4,5
1,2
2,0
0,7
0,8
0,3
0,3
0,3

1 922 336

21 505

1,2

2 282 836

35 436

1,6

1121506
69 278
115 288
53 698
80 898

1212 241
82 273
64 037
72 920

(a) Número de famílias segundo o censo.
(b) Pela razão já apresentada na nota 12, admite-se a correspondência entre o número de famílias com rendimento igual ou
superior a 60 contos e o número de contribuinte» do imposto complementar.

Note-se, contudo, que na consideração destas percentagens globais importa ter sempre presente que nas declarações de rendimentos para efeitos de imposto intervém, com uma margem variável, o factor fraude, devendo supor-se que os rendimentos efectivos
são superiores aos rendimentos declarados.
No sentido de preencher a lacuna relativa às isenções de imposto complementar, efectuou-se uma tentativa de correcção através do cálculo do número de funcionários públicos com remuneração superior a 60 contos. Introduzida esta correcção constatou-se que, em 1962, 2,3% das famílias usufruíam de rendimentos
iguais ou superiores a S0 contos.
Sob o ponto de vista dinâmico, mostra o Quadro XII que, entre
1950 e 1962, a percentagem de famílias com rendimento anual não
inferior a 60 contos melhorou (de 1,2 % subiu para 1,6 %).
Para se averiguar se, mesmo nos rendimentos globais sujeitos
a imposto (classe de famílias com rendimento igual ou superior a
60 contos), existem distorsões na respectiva distribuição, elaborou-se o Quadro XIII.
Pelo referido quadro pode verificar-se que 65 % das famílias
incluídas nas classes de rendimento entre 60 e 100 contos apenas
dispõem de 20,2 % do rendimento global abrangido pelo imposto em
causa, enquanto cerca de 12 %. que usufruem rendimentos iguais
ou superiores a 200 contos dispõem de 54,1 % do referido rendimento.
A partir do mesmo quadro pode ainda constatar-se a variedade
de tipos de repartição dos rendimentos superiores a 60 contos
que se verifica a nível regional. Os distritos que apresentam as
mais elevadas concentrações de rendimento são os de Beja e Évora,
enquanto as percentagens relativas a Bragança, Vila Real e Viseu
revelam ser nestes distritos que a repartição do rendimento é mais
equitativa.
Dado que o imposto complementar não incide sobre os escalões
de rendimentos inferiores a 60 contos, tornou-se necessário recorrer
a outras fontes para tentar preencher esta lacuna.
Em primeiro lugar, procurou-se obter elementos respeitantes
ao rendimento do trabalho, por escalões, do grupo dos empregados
por conta de outrem, dos funcionários públicos e das profissões
liberais; em segundo lugar, reuniram-se alguns elementos, também
por escalões, relativos à repartição dos rendimentos da agricultura
e da indústria e serviços.
É evidente que, enquanto no imposto complementar já se encontram acumulados os rendimentos de que a família dispõe, seja
qual for a sua origem, o mesmo não sucede com os elementos que,
em seguida, se vão analisar, pois, por serem parcelares, não fica
anulada a possibilidade de acumulação na perspectiva pessoal, podendo, por exemplo, o mesmo indivíduo receber rendimentos do
trabalho e da agricultura ou da indústria e serviços.
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Percentagens de contribuintes e de rendimentos sujeitos a imposto complementar, por escalões de rendimento, em relação aos respectivos totais

QUADRO XIII

1962
Escalõe3 de rendimento, em contos
60-100

100-200

Mais de 200

Total

Distritos

I
Aveiro
Beja
Braga
Bragança
C. Branco
Coimbra
Évora
Faro
Guarda
Leiria
Lisboa
Portalegre
Porto
Santarém
Setúbal
V. do Castelo ..
Vila Real
Viseu
Continente

67,7
68,6
62,2
9l2,8
72,7
63,5
73,4
71,8
73,3
65,9
53,8
15-8,3
62,1
70,5
71,2
79,3
72,9
65,0

21,0
16,8
14,5
66,4
29,6
21,9
17,7
27,1
210,6
22,3
21,8
11,0
14,4
115,5
21,2
27,8
37,6
46,8
20,2

23,6
21,0
27,0
5,7
19,4
26,8
19,0
17,0
19,8
16,2
22,4
27,8
26,2
24,0
18,4
24,0
18,7
21,7
22,9

29,1
25,2
30,9
19,8
30,6
28,2
15,6
22,8
32,4
22,0
25,3
23,3
27,1
26,5
25,3
39,7
39,4
30,6
25,7

8,6
10,4
10,8
1,4
7,9
9,6
17,9
9,6
8,5
10,5
11,7
18,4
15,5
13,9
11,1
4,8
2,0
5,4
12,1

49,9
58,0
54,6
13,8
39,8
49,9
66,7
50,1
47,0
55,7
52,9
65,7
58,5
58,0
53,5
32,5
13,8
31,8
54,1

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
300
100
100
100
100
100
100
100

Os elementos apresentados no Quadro XIV foram obtidos a
partir do censo de 1960, do Anuário Estatístico das Contribuições
e Impostos, do Orçamento Geral do Estado e do Relatório da
Caixa Geral dos Depósitos, Crédito e Previdência.
O número de funcionários públicos corresponde ao de subscritores da Caixa Geral de Aposentações. Este total foi repartido
pelos vários escalões de rendimento segundo as percentagens verificadas para os funcionários discriminados no Orçamento Geral
do Estado, considerado como amostra suficientemente representativa.
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O número de funcionários públicos incluídos em cada escalão
de rendimento foi calculado através do Orçamento Geral do Estado
para 1962.
Quanto ao grupo de empregados por conta de outrem, a sua
distribuição pelos referidos escalões foi obtida da seguinte forma:
primeiramente, utilizando os elementos do Anuário relativos ao
imposto profissional pago por esses trabalhadores, converteram-se
Distribuição cios trabalhadores por escalões de rendimento em 1962
QUADRO XIV
Escalões de Rendimento
(Escudos)

Empregados
por conta de
outrem

Funcionários
Públicos (a)

Milhares

Milhares

1941,4
Até 15 000
15 001-18 000 ,, ..
18 001-50 00\)
De 1Í5 001-50 000 • . .. 128,1
Superior a 50 000
22,2

Total

%
92,8

25,6
86,1
91,8

%

Profissões
liberais
Milhares

11,8
89,2
W

6,1 176,9 81,5
6,7
1,1 14,5
... 2091,7 100,0 217,0 100,0

7,7
8,5
16,2

Total de
trabalhadores
Milhares

%

1967,0

84,6

13,5
1,9
100,0 2324,9 100,0
47,5
52,5

312,7
45,2

(a) Não inclui sargentos e praças de pré.

os escalões de imposto em escalões de rendimento13 e calculou-se
o total de trabalhadores com remunerações entre 15 e 50 contos e
superiores a 50 contos; depois, estimou-se, para 1962, o total de empregados por conta de outrem com base nos números do censo de
1960; por último, subtraindo a este total os empregados por conta
de outrem incluídos nos dois últimos escalões e o grupo dos funcionários públicos, obteve-se o número de trabalhadores com rendimento igual ou inferior a1415 contos que, segundo a lei, estão isentos
do imposto profissional . Os detentores de rendimentos provenientes das profissões liberais estão também sujeitos a imposto profissional, mas não existe neste caso um limite mínimo de isenção.
13

A conversão dos escalões de imposto em escalões de rendimento foi
feita utilizando a percentagem de 2%, verificada entre o total de imposto
pago 14
e o total do rendimento colectável.
Salienta-se que apenas para Lisboa e Porto o limite de isenção, em
1962, era de 15 contos, sendo inferior nas restantes localidades. Como, porém,
foi impossível fazer a respectiva separação regional, o número de trabalhadores com rendimento entre 15 e 50 contos vem acrescido de todos os que,
tendo rendimentos inferiores, não foi possível isolar por viverem em localidades de limite de isenção mais baixo.
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Assim, é possível saber-se, através do Anuário, 0 total de pessoas
que exercem profissões liberais com excepção de algumas isenções
temporárias que não deverão afectar sensivelmente o resultado.
Apesar de se dispor deste número global, surgiram algumas dificuldades na conversão dos escalões de impostos em escalões de
rendimento, uma vez que aquela fonte estatística não indica o valor
do rendimento colectável e as taxas de imposto eram nessa data
variáveis com a profissão e a localidade. Por tal motivo, houve necessidade de recorrer aos elementos de 1968 relativos ao novo15imposto sobre rendimento dos trabalhadores por conta própria e,
com as percentagens estabelecidas pela recente reforma fiscal, calcularam-se os escalões de rendimento. Depois de se determinarem
as percentagens correspondentes às posições relativas do número
de trabalhadores por conta própria repartidos por cada escalão,
aplicaram-se essas percentagens ao total de pessoas que exerciam
profissão liberal em 1962 e obtiveram-se os números que se apresentam no Quadro XIV.
Em face dos números deste quadro, constata-se imediatamente
a relativa coincidência entre a percentagem de 1,8 %, que nele figura
para a classe de rendimentos superior a 50 contos, e a percentagem de 2,2 % já referida para os escalões de rendimentos globais
superiores a 60 contos. Sendo assim, parece que os números deste
quadro podem esclarecer, em certa medida, sobre a forma como
se distribuem as pessoas pelos mais baixos escalões de rendimento:
86,2 % têm rendimento igual ou inferior a 15 contos anuais, enquanto 12 % se situam no escalão intermédio. Esta distribuição
resulta, basicamente, da repartição verificada no grupo dos empregados por conta de outrem, revelando os restantes grupos distribuições mais favoráveis.
Os escalões de rendimento apresentados no Quadro XV, para
a agricultura por um lado e para a indústria e serviços por outro,
foram obtidos a partir dos escalões de imposto, utilizando as relações existentes entre o valor total do imposto pago, em 1960, pelos
detentores do rendimento de cada ramo de actividade e o respectivo rendimento global que figura no Quadro 116. Quanto às percentagens de rendimento apresentadas para cada classe, foram obtidas com base nas estimativas feitas para o Quadro VII.
Em relação aos números do Quadro XV, convém destacar,
antes de mais, que não foi possível harmonizar os escalões de rendimento que figuram para a agricultura e para a indústria e serviços nem, tão pouco, estabelecer a sua equiparação com os escalões
utilizados no Quadro XIV. Apesar disso, pode concluir-se que, em
15
Não existe uma coincidência rigorosa entre o número de pessoas que
exercem profissões liberais e o número de trabalhadores por conta própria;
porém,16 a diferença não deve ser significativa.
As percentagens utilizadas na conversão dos escalões foram 1,7 para
a agricultura e 4,2 para a indústrtia e serviços.
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qualquer dos ramos de actividade, tem predomínio anormal a percentagem de contribuintes com rendimentos baixos, donde resulta
disporem esses contribuintes de uma percentagem de rendimento
relativamente fraca. Porém, salienta-se que, embora este facto pareça mais acentuado no caso da indústria e serviços, há que ter em
consideração, na perspectiva da repartição pessoal, o carácter societário de grande número de empresas industriais e de prestação de
serviços, donde deriva que o número de pessoas beneficiadas com
aqueles rendimentos é superior ao número de contribuintes.
Distribuição das unidades produtoras por escalões de rendimento, em 1962
QUADRO XV

_
Colectas

Escalões de rendimento
(1000 escudos)

Rendimento

Número

%

%

1 496 686
107 426
36 632
31050

89,5

32,4
11,8
10,0
45,8
100,0

Agricultura
até 11,8
11,8-29,4 ......
29,4-58,8
mais de 58,8 ......
Total..

1 671 794

6,4
2,2

•Ifl
100,0

Indústria e Serviços
até 11,9 ......
Il,9-2i3;8 ......
mais de 23,8 ......
Total ..

291 419
71690
74 546
!

43 7 0515

16,4
17,0
100,0

5,6
5,0

89,4
100,0

Tendo agora presentes todas as vias a que se recorreu para
se poder fazer uma primeira ideia sobre a repartição pessoal, constata-se que através de todas elas se revela uma estrutura similar.
Assim, apesar das reservas com que devem ser encarados sobretudo os elementos relativos ao imposto complementar (essencialmente devido ao factor fraude) e das alterações que possam surgir
por existirem acumulações de rendimentos provenientes de várias
fontes, tais factos não devem conduzir a modificações profundas
nas linhas gerais reveladas por aqueles números. Parece dispor-se
assim de um conhecimento suficiente para afirmar a necessidade
de actuação no sentido de corrigir a referida estrutura, impondo-se
também um esforço paralelo, sobretudo no campo estatístico, conducente a um conhecimento exacto da repartição pessoal, sendo lícito esperar que a nova estrutura do imposto complementar ofereça, em breve, uma maior disponibilidade de elementos naquele
campo estatístico.

ANEXO
Métodos utilizados na elaboração do Quadro I
1. Cálculo do Rendimento do Trabalho
O totai do rendimento do trabalho foi calculado através do somatório
das estimativas do rendimento do trabalho em cada ramo de actividade.
"Com base no número de trabalhadores por conta de outrem ocupados
em cada ramo de actividade segundo os censos de 1950 e 1960 e nas respectivas capitações do rendimento do trabalho fizeram-se as estimativas do
rendimento do trabalho da agricultura, indústria e serviços, sendo as remunerações dos funcionários públicos obtidas através das Contas Racionais.
1.1. Em relação aos elementos do censo de 1950, houve necessidade de
fazer uma estimativa do total da população que no Continente^ trabalha
por conta de outrem, uma vez que os números publicados relativos à situação
da população na profissão se referem ao total da Metrópole. Para isso,
admitiu-se a hipótese de as percentagens de patrões isolados e trabalhadores
por conta de outrem, no Continente, serem idênticas às da Metrópole, o que
permitiu estimar, a partir do total de pessoas ligadas a cada ramo de actividade no Continente, a sua distribuição pelas diferentes categorias. Os resultados obtidos não deverão afastar-se muito da realidade, porquanto a população das Ilhas é relativamente reduzida e a estrutura populacional da Metrópole deverá reflectir fundamentalmente a do Continente.
O critério utilizado na classificasção dos trabalhadores por conta de
outrem em assalariados e empregados diferiu nos vários ramos de actividade
conforme os elementos estatísticos disponíveis.
Para a agricultura, silvicultura, caça e pesca seguiu-se o critério do
censo, segundo o qual são classificados como assalariados os trabalhadores
que recebem a sua remuneração ao dia e à semana e como empregados os
que a recebem ao mês. Quanto aos tarefeiros e assoldadados na impossibilidade de serem considerados isoladamente por se desconhecerem as respectivas capitações, afigurou-se mais lógica a sua inclusão, Respectivamente, no
primeiro e no segundo grupos. Aliás, também em relaçãd aos outros ramos
de actividade se seguiu esta norma e sempre que se falar em assalariados
e empregados neles se incluem os tarefeiros e assoldadados.
Para a indústria e construção, o critério da classificação do trabalhador
em assalariado e empregado baseou-se no carácter predominantemente manual
ou intelectual do trabalho executado. A adopção deste critério foi motivada
não só pelo facto de ser o critério seguido» na Estatística Industrial, fonte
utilizada no cálculo das capitações anuais, mas principalmente por ser considerado mais lógico, pois permite a constituição de grupos mais homogéneos
sob o ponto de vista de remuneração. Aliás, tem-se verificado um movimento
no sentido de a periodicidade do pagamento ser mensal, sem que isso corresponda a qualquer alteração no tipo de trabalho efectuado ou no montante
da remuneração auferida.
A repartição por assalariados e empregados do total de trabalhadores
por conta de outrem que, segundo o censo, trabalha na indústria e construção,
foi feita segundo as percentagens obtidas para os respectivos grupos através
do Inquérito Industrial de 1057-195í>, admitindo-se assim a hipótese de a estrutura se manter constante no período de 1950-60. É evidente que esta hipótese
envolve certa margem de erro sobretudo em relação a 19150, pois se, porventura, com o desenvolvimento económico a percentagem 'relativa de empregados tiver aumentado ligeiramente encontrar-se-á sobre-avaliado para aquele
ano o rendimento do trabalho da indústria.

O facto de se optar por um ou outro critério na classificação dos trabalhadores não é indiferente, pois, sendo as capitações dos empregados mais
elevadas que as dos operários e o número de empregados, segundo o censo,
muito superior ao do Inquérito Industrial, é evidente que o rendimento total
do trabalho obtido para o sector da indústria e construção será afectado sensivelmente, uma vez que esse rendimento é o somatório do produto das respectivas capitações pelo número de trabalhadores incluídos em cada grupo.
Em relação aos serviços, não houve necessidade de adoptar qualquer
critério, visto não ter sido possível obter capitações separadas para os operários e empregados, utilizando-se, neste caso, apenas o total de trabalhadores
por conta de outrem.
1.2. Quanto às estimativas das capitações médias anuais em cada ramo
de actividade, foram utilizados no seu cálculo elementos estatísticos de várias
fontes, nomeadamente o Anuário Estatístico no relativo à agricultura, a Estatística Industrial no caso da indústria e a Estatística das Sociedades na
parte dos serviços.
A estimativa das capitações da agricultura, silvicultura e caça foi baseada no Anuário Estatístico, calculando-se para cada distrito a média aritmética das remunerações diárias das várias tarefas executadas quer pelos
assalariados masculinos quer femininos. A partir destas médias diárias e uti-1
lizando o número médio de dias de trabalho anual no respectivo distrito»
obtiveram-se, para os homens e mulheres, as capitações anuais dos assalariados. Em relação aos empregados, as estimativas das respectivas capitações
só foram possíveis a partir das capitações anuais dos assalariados, às quais
foram aplicadas as percentagens de discriminação entre as duas 2categorias
de trabalhadores verificadas em cada distrito no período 1956-57 í .
O número de dias de trabalho, bem como as percentagens de discriminação entre as remunerações dos assalariados e empregados, utilizados no cálculo das capitações da agricultura, silvicultura e caça, foram as mesmas em
1950 e 1960 por não ser possível obter elementos mais exactos.
As incorrecções destas estimativas resultam, também, de não ser possível
fazer uma ponderação no cálculo das remunerações médias diárias, por se
desconhecer o número de trabalhadores que se dedica a cada tarefa. Apesar
das deficiências apresentadas, supõe-se que o rendimento do trabalho no
sector agrícola não deverá afastar-se muito da realidade, estando talvez ligeiramente subestimado para 1960 em virtude da saída de contingentes da
agricultura para a indústria e serviços, saída essa que se começou a verificar
nos últimos anos e que terá determinado, certamente, uma diminuição do
subemprego e um aumento da média dos dias de trabalho anual.
Na parte relativa à pesca as estimativas das capitações anuais consideram-se bastante grosseiras.
Na ausência de qualquer publicação oficial onde se apresentem as remunerações pagas por este sector, tiveram de se utilizar os elementos relativos
a 19*613 do inquérito por amostragem elaborado pela Divisão de Estatística
do Fundo de Desenvolvimento da Mão-de-Obra. Mas como, através desse
inquérito, só foi possível conhecer os salários médios diários dos assalariados
e, por outro lado, se desconhecia o número de dias de trabalho anual, houve
necessidade de utilizar o número médio de dias de trabalho anual na agricultura para ser possível estimar as capitações anuais dos pescadores.
Em relação a 1950 a estimativa das capitações dos trabalhadores da
pesca foi feita com base nas capitações de 1960, admitindo-se a hipótese de
1
Vd. Níveis ãe Desenvolvimento Agrícola no Continente Português,
Eugénio de Castro CALDAS e Manuel dos Santos LOUREIRO, Centro de Estudos
de Economia Agrária da Fundação Calouste Gulbenkian, pág. 221.

2 E. Castro CALDAS e M. dos Santos LOUREIRO, ob. cit,

pág 221.

as remunerações neste sector acompanharem a evolução geral constatada
nos outros sectores na década de 1960-60.
Apesar de todas as dificuldades e restrições impostas pela escassez
de elementos estatísticos, as capitações obtidas para os trabalhadores da pesca
não deverão afastar-se demasiadamente da realidade, pois, como era de prever,
elas situam-se entre as da indústria e as da agricultura, embora se aproximem mais da primeira. Aliás, como é relativamente pequena a importância da
mão-de-obra que trabalha naquele sector (cerca de 1,,5 % do total dos assalariados e empregados) o erro possível não afectará substancialmente os resultados globais.
O cálculo das capitações anuais dos operários e empregados da indústria
extractiva e transformadora foi feito com base nos elementos da Estatística
Industrial. O método utilizado consistiu, por um lado, em somar todas as
remunerações, incluídos os subsídios, pagas a cada grupo pela indústria extractiva e pela indústria transformadora separadamente; por outro lado, em
efectuar o somatório do número de trabalhadores de cada grupo que constituem as várias classes da indústria extractiva e transformadora e que auferiram essas remunerações; e, por último, em dividir os respectivos somatórios.
Esta estimativa, embora envolva, evidentemente, certa margem de erro,
também não deverá afastar-se muito da realidade porquanto, apesar de a
Estatística Industrial não abranger a totalidade dos sectores, pode considerar-se uma amostra bastante representativa do universo.
Para se obterem as capitações anuais dos operários e empregados que,
em 1960, trabalhavam na construção e electricidade recorreu-se ao Inquérito
Industrial, considerando-se, porém, apenas os elementos dos distritos de Lisboa,
Aveiro, Porto e Braga por serem os únicos inquiridos em 1959. O método
utilizado foi o aplicado no cálculo das capitações da indústria, ou seja, o
quociente do total das remunerações pagas aos operários por um lado e aos
empregados por outro pelo respectivo número de trabalhadores.
A actualização das capitações de 1959 para 1^60 foi feita pela adição
do valor correspondente ao aumento relativo verificado nos salários daqueles
sectores entre os referidos anos segundo a Estatística das Sociedades.
Em relação a 1950, admitiu-se a hipótese de as capitações dos trabalhadores da construção serem iguais às da indústria, visto também se verificar
essa equivalência em 1960. Seguiu-se este caminho por se considerarem os
resultados assim obtidos mais exactos que os obtidos através da Estatística
das Sociedades.
Quanto à electricidade, não houve necessidade de estimar as capitações
para 1950, pois o censo desse ano não discrimina o número de trabalhadores
neste sector, tendo sido incluído, por isso, na indústria transformador^.
No caso dos serviços os elementos disponíveis foram ainda mais escassos,
pois apenas foi possível dispor da Estatística das Sociedades, sendo provável,
portanto, que os resultados obtidos sejam mais precários. Como, nesta Estatística, não se faz a separação entre operários e empregados, as capitações
referem-se ao total dos trabalhadores e o seu cálculo foi feito através do
quociente das despesas com o pessoal, às quais se deduziu a estimativa da
parte paga à Previdência, pelo número de pessoas que trabalha neste ramo
de actividade, segundo a mesma fonte.
1.3. Quanto aos funcionários do Estado, o seu rendimento foi estimado
a partir das Contas Nacionais, não se seguindo, neste caso, o método aplicado
aos outros sectores,, ou seja, o somatório do produto das capitações dos trabalhadores de cada ramo de actividade, pelos respectivos números d© pessoas
que, segundo os censos, nele se ocupavam.
A rubrica das Contas Nacionais relativa à Administração Pública e
Defesa mostra a contribuição do sector público para o Produto Nacional
Bruto e engloba os ordenados e salários pagos em dinheiro e em géneros,
os abonos de família pagos sem que haja para tal quaisquer descontos dos

servidores públicos, as pensões de reforma (por não estarem incluídas em
qualquer esquema de Previdência), as pensões de reserva, os subsídios pagos
pelo Estado à Caixa Geral de Aposentações e ao Montepio dos Servidores
do Estado (que se consideram como um acréscimo de vencimento) e 3ainda os
juros de empréstimos contraídos e destinados a aplicações produtivas .
Como se verifica, aquela rubrica inclui apenas as remunerações dos
funcionários e alguns juros; assim, para se obterem as primeiras, houve
apenas necessidade de estimar, através das Estatísticas Financeiras, o montante de juros pagos pelos empréstimos destinados a aplicações produtivas.
As pensões, os abonos e subsídios não foram deduzidos por se entender
fazerem parte da remuneração do funcionário, pois, como, em princípio, o
Estado não deverá usufruir de lucros pela prestação dos seus serviços, parece
também não se deverem considerar aquelas verbas como transferências da
entidade patronal para a trabalhadora mas, apenas, como uma simples retenção de determinada parcela do ordenado do funcionário que lhe será entregue
sob outra forma.
2. Calculo do Rendimento das Casas de Habitação
A estimativa do rendimento das casas de habitação foi elaborada a
ípartir das Contas Nacionais.
Como o produto bruto proveniente desta fonte foi obtido através do
rendimento colectável da propriedade4 urbana, apresentado no Anuário Estatístico das Contribuições e Impostos , para se calcular o ssu rendimento, ou
seja, o seu produto líquido, houve apenas que subtrair àquele total a parte
relativa a amortizações que, segundo a taxa utilizada pelo I. N. E., representa
cerca de 22,7 % do rendimento colectável.
O valor assim obtido considera-se muito baixo; em primeiro lugar, porque
o rendimento colectável é bastante inferior ao real e não foi introduzido qualquer coeficiente de correcção; em segundo lugar, porque se afigura excessiva
a taxa de amortização utilizada. A razão de não se ter tentado anular os
inconvenientes apontados resultou do facto de isso implicar necessariamente
uma alteração no valor do P. N. B. apresentado pelo I. N. E., achando-se, portanto, mais conveniente trabalhar com este valor muito embora na análise
dos números se deva ter presente aquele facto.
8. Cálculo do Rendimento da Agricultura
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As Contas Nacionais foram ainda utilizadas na estimativa do rendimento
da agricultura.
Sendo o produto bruto agrícola calculado por diferença entre o valor
da produção total do sector e as despesas intermediárias, para se obter o
rendimento proveniente do factor produtivo capital houve apenas que deduzir
àquele as remunerações dos assalariados e empregados na agricultura e a
parte relativa à amortização.
4. Cálculo do Rendimento dos Capitais
A fonte utilizada para estimar o rendimento dos capitais foi o Anuário
Estatístico das Contribuições e Impostos.
3
4
5

Vd. Rendimento Nacional Português, I. N. E., «Estudos», n.° 34.
Vd. Rendimento Nacional, do I. N. E., já citado.
Inclui-se também a silvicultura e a caça.

Segundo a lei, os capitais sujeitos ao imposto sobre aplicação de capitais agrupam-se em duas secções. Na secção A, incluem-se todos os capitais
mutuados, as dívidas provenientes de contratos ou transacções que vençam
juros, as dívidas representadas por letras não provenientes de transacções
comerciais e os contratos de abertura de crédito. Na secção B, incluem-se os
dividendos, os lucros, os juros de obrigações e suprimentos, ou os depósitos
confiados a qualquer empresa, e os juros de empréstimos emitidos pelos corpos
e corporações administrativas.
Embora se consiga saber o volume de capitais que vence juro e o
imposto que sobre eles recai, não se conhece contudo o rendimento que lhe
corresponde. Para o estimar entendeu-se que o melhor método seria o da
comparação com rendimentos tributados provenientes de outra fonte para os
quais a estatística apresentasse elementos. Assim, admitiu-se a hipótese de
a relação existente entre o valor do imposto sobre aplicação de capitais e o
rendimento desses capitais ser equivalente à verificada entre a contribuição
industrial paga pelas empresas incluídas no grupo C e o respectivo rendimento, o que implica admitir o princípio, aliás bastante lógico, de o Estado
procurar obter, embora por vários meios, a mesma percentagem do rendimento real do contribuinte, qualquer que seja a fonte desse rendimento.
Ao calcular a relação existente entre o rendimento das empresas do
grupo C e a respectiva contribuição industrial, introduziu-se um coeficiente
de correcção dei 0,25, com vista a anular a margem de erro do rendimento
tributável em relação ao rendimento real (o que equivale a admitir a hipótese
de o rendimento apresentado na estatística corresponder apenas a 75 % do
rendimento real).
A estimativa do rendimento dos capitais foi obtida, pois, a partir do
imposto pago pelo rendimento dos capitais incluídos nas secções A e B , com
excepção da parte relativa a lucros e dividendos por se considerarem já
incluídos no rendimento da indústria e serviços, ao qual foi aplicada a taxa
de imposto verificada no caso das empresas classificadas no grupo € para
efeitos de contribuição industrial.
Ao total obtido adicionou-se ainda o resultado da estimativa do rendimento dos capitais isentos de imposto incluídos na secção A. Esta estimativa
foi possível uma vez que o Anuário apresenta o valor dos capitais isentos;
portanto, a partir da relação entre o valor dos capitais tributados e o respectivo imposto pôde-se conhecer o imposto que haveria que pagar em relação
àqueles capitais e, pelo método já exposto, calcular o seu rendimento.
O valor obtido como rendimento dos capitais afigura-se ainda subestimado apesar de se ter introduzido o coeficiente de correcção, além de que
não foi possível estimar o rendimento dos capitais isentos relativos à secção B.
5. Cálculo do Rendimento da Indústria e Serviços
Quanto ao rendimento da indústria e serviços foi obtido por diferença
da soma das restantes rubricas para o rendimento nacional. Nesta rubrica
inclui-se também o rendimento das profissões liberais por não ser possível
o seu desdobramento.
É certo que o Anuário Estatístico das Contribuições e Impostos apresenta alguns elementos a partir dos quais seria possível estimar os referidos
rendimentos tal como se fez para os capitais. Porém, no caso da indústria
e serviços existe uma lacuna bastante grande no que se refere ao rendimento das empresas isentas, e para as profissões liberais consideram-se anormalmente baixos os valores obtidos através daquela fonte.
De qualquer modo, o valor a que se chegou não deverá ter uma margem
de erro muito elevada, porquanto a diferença constatada entre este valor e
o obtido pélas estimativas feitas com base no Anuário das Contribuições e
Impostos poderá ser explicada pelas limitações referidas.
Espera-se, porém, que com a nova reforma fiscal se consiga dispor, num
futuro mais ou menos próximo, de elementos mais exactos.
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