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A integração económica
europeia: implicações
sociais em Portugal
Além de implicações sociais indirectas,
provenientes das transformações na estrutura produtiva e nas possibilidades de crescimento económico a que a integração europeia
dará lugar, há a considerar as implicações
directas da participação de Portugal neste
movimento. Algumas delas resultam da nossa
adesão à E.F.T.A.; outras, de maior alcance,
poderiam surgir em resultado da constituição
de um eventual mercado unificado à escala
de toda a Europa Ocidental, que viesse a
abranger o nosso País.

A realização dos planos de integração económica traz no
aspecto social implicações directas e indirectas.
As implicações directas resultam explicitamente de obrigações em matéria de política social definidas nos textos dos acordos
pelos quais se estabelece a integração. Ê o caso, por exemplo, das
consequências das obrigações assumidas em matéria de livre circulação dos trabalhadores, de harmonização dos sistemas de previdência social, de harmonização das políticas de salários, etc.
As implicações indirectas surgem como consequência das
transformações na estrutura, produtiva e nas possibilidades de
crescimento económico a que a integração necessariamente dará
lugar. Manifestam-se em múltiplos aspectos da situação social
como, por exemplo, o emprego, os salários, a disitribuição dos rendimentos e o ritmo de melhoria do nível de vida, todos eles afectados pelas alterações que surgirão na importância relativa das
diversas produções, no nível e estrutura dos preços, no clima de
concorrência, nas possibilidades de expansão económica, etc.
Nesta ordem de ideias, para tratar dos efeitos sociais da par780

ticipação portuguesa nos movimentos dia integração económica
europeia, convirá distinguir entre efeitos directos e indirectos.
No que respeita aos efeitos indirectos será difícil ir além de
considerações gerais, do tipo das que se encontram em trabalhots
teóricos relativos a problemas de integração económica. O mais
que se poderá fazer será escolher enrtre essas considerações aquelas que mais se adaptam a economias com o grau de desenvolvimento da do nosso País. Isso não basta, porém, para garantir
0 rigor e precisão das indicações apresentadas. Até à data faltam
estudos e resultados concretos rdajtivos a experiências no campo
da integração económica que possam apltear-se com segurança
a casos como o do nosso Paiís. Por outro lado, no meio da muitipiiiqidade de aspectos a considerar há sempre o risco de não se
entrar dievidamente em conta com factores específicos com grande
relevância para um caso particular como é o de Portugal. Finalmente, dada a impossibilidade de uma avaliação numérica, a ponderação dos efeitos favoráveis e desfavoráveis da integração djepende muito de critérios subjectivos que dessa forma condicionam
inteiramente as conclusões finaits a que se chegue. É por tudo isto
que não há suficiente precisão e pode haver diversidade de opiniões no que respeita às indicações apresentadas na Parte I do
presente artigo acerca dos efeitos sociais indirectos da participação portuguesa nos esforços die integração europeia.
Quanto aos efeitos dilecto®, há que considerar, por um lado,
os que resultam da actual participação de Portugal na E.F.T.A. e,
por outro lado, os que podem surgir em virtude da constituição
de um eventual mercado unificado à escala de toda a Europa
Ocidental que venha a abranger o nosso Paia. A actual participação na E.F.T.A. não implica praticamente, como se verá, quaisquer efeito® directos no plano social. Mas, em compensação, os
efeitos sociais directos da participação num mercado europeu unificado podem ser da maior relevância se, como será mais provável,
esse mercado se vier a constituir à volta die um núcleo central
formado pela aotuaji Comunidade Económica Europeia. Ê dos
efeitos directos da participação nacional num vaato mercado europeu assim formado que essencialmente se trata na parte n do
presente artigo.
1 — Consequências económicas da integração e seus reflexos
no plano social
As consequências que os movimentos de integração económica
europeia podem ter sobre o nosso País no domínio social são
essencialmente condicionadas pelas implicações de tais movimentos no plano económico. Uma sistematização adequada poderá
mostorar que as consequências die ordem social podem filiar-se nas
variações que se verifiquem em relação ao nível, à estrutura da
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distribuição e às perspectivas de crescimento do rendimento
global.
É verdiadie que uma análise sob o ponto de vista social exigirá
a especificação die efeito® relativos a uma grande variedade de
aspecftos concretos, entre os quais avultam:
— o nível dfe emprego;
— o nível e estruJtura dos salários;
— o grau de satisfação de algumas necessidades vitais das
classes mais modestas, como, por exemplo, as de habitação,
saúde e educação;
— as perspectivas para o progresso do nível de vida;
— as estruturas sociais, etc.
Mas não cusíta a reconhecer que muitos destes aspectos são
directamente condicionados por variáveis de natureza económica.
Assim, o níveJi de emprego está ligado ao nível dio rendimento
global; o nível dos salários e o sistema de segurança social reflectem aspectos d;à estrutura da distribuição do rendimento; as perspectivas para o progresso do nível de vida, dfependlem do ritmo
de crescimento do rendimento, etc.
Há, é claro, implicações dos planos de integração europeia
que não podem reduzir-se facilmente a termos económicos. Ê esse,
por exemplo, o caso dias transformações de ordem sociológica e
política resultantes da mate intensa assimilação de ideias e hábitos vindos de foira e dás modificações na orgâniica administrativa e política que a iinitegraição pode impor directa ou indirectamente. Isso justifica, na exposição abaixo apresentada,, uma
breve referência a facltores de natureza não económica, mas não
diminui a importância do papel das condicionantes de ordem económica sobre os aspectos sociais da integração.
Nesta ordem de idieiasi, as indicações que se seguem acerca
das principais consequências dps movimentos de integração económica europeia sobre a situação social do nosso País baseiam-se
essencialmente em resultados da teoria económica. Tais indicações
terão de ser apresentadas, por razões de espaço, de founa bastante
sumária, ainda que com evidente sacrifício da clareza e rigor da
exposição.
a) O primeiro efeijto dia integração económica a ter em conta
é o de que a substancial eliminação das protecções às produções
nacionais obrigará a acentuadas transformações da estrutura
produtiva no sentido de uma maibr especialização. Os fabrioosf
onde a incidência dos custos da mão-de-obra é mais significativa
e onde não há exigências excessivas quanto ao volume de capital
a empregar, quanto à especialização dia mão-de-obra e quanto
aos conhecimentos tecnológicos necessários serão, por certo,
ainda durante bastantes anos, os que oferecem melhores pers782

pectivas de expansão. Esta indicação é, de resto, confirmada pelas
tendências verificadas ultimamente na exportação para a E.F.T.A.,
as quais evidenciam substanciais acréscimos nos têxteis e outras
manufacturas de técnica simples e alta participação da mão-de*
-obra Na medida em que as indústrias mails favorecidas serão
as que empregam muita mão-deH>tora, haverá, no plano social,
uma tendência para uma maiís rápida melhoria das possibilidades
de emprego, para a maior absorção da população que for saindo
das actividades agrícolas e para o incremento dos salário®.
&) O processo de transformação esitmtural a que se refere
a alínea anterior é susceptível de provocar dificuldades de sobrevivência em alguns sectores da economia nacional. Terá que se
verificar o desaparecimento de algumas produções, resultando daí
desperdícios de capital e problemas de desemprego. Porém, a existência de um período transitório, que no caso de participação
do nosso País na E.F.T.A. vai aité 20 anos, permitirá evitar muitas
das dificuMades. Por um lado, haverá, ao longo do período transitório, possibilidades de reorganização e de reconversão para
produções mais eficientes que eviltem problemas de dlesemprego.
Por outro lado, a extinção de certas empresas, quando tiver de
ser inevitável, poderá fazer-se de maneira graduai. Numa tal
hipótese, as consequências no campo do emprego poderão, por
exemplo, atenuar-se através da não substituição de trabalhadores
que se vão reformando, que vão morrendo ou que sie mudam para
outras actividades. E mesmo quando o desemprego tiver que surgir, os problemas não aparecerão todos simultaneamente e haverá
possibilidades de os ir resolvendo através da gradual absorção
de trabalhadores nos sectores que, nos termos do indicado na
alínea a), conheçam melhores perspectivas de expansão.
c) O alargamento do mercado, resultante da desaparição de
obstáculos às exportações nos outros países que participam na
integração económica, tornará possível o melhor aproveitamento
das economias de escala em muitas produções industriais. Em
consequência, conseguir-se-ão abaixamentos de custos e aumentos
die produtividade que poderão proporcionar a melhoria djo poder
competitivo em face das importações, o abaixamento dos preços
e o aumento dos sialárioa Desnecessário é sublinhar o significado,
do ponto de vista social, dos abaixamentos de preços e dos1 aumentos de salários.
d) O aumento da concorrência em resultado da integração
pode destruir certas posições monppolísticas no mercado interno
e incentivar os esforços de racionalização produtiva e de adopção
de inovações tecnológicas. Sob o ponto de vista social, as consequências do aumento da concorrência serão assim: menores pre783

ço$, aumento dia produtividade e possibilidades ocasionais de desemprego tecnológico.
e) As possibilidades de crescimento económico, e consequentemente as de progresso sociaA, são beneficiadas pela integração
económica sob vários aspectos:
—haverá maiotfas atractivos, em virtude do alargamento do
mercado, para a instalação no nosso País de empresas estrangeiras,
susceptíveis de trazerem consigo capital, iniciativas e capacidade
técnica que escasseiam entre nós; surgiram já vários casos de
empresas estrangeiras que mostraram interesse de se instalarem
em Portugal para aproveitar as vantagens do mercado da E.F.T. A.;
— desaparecerão muitas distorsões económfcas criadas pela
protecção a produções de certas matérias-primas e semi-manufacturas; há actividades íabris que só não se expandem mais em
virtude de terem que suportar, sob a forma de preços superiores
aos da concorrência internacional, os encargo® com a protecção
à produção ineficiente de aUgumas matérias-primas e semi-produtos;
— surgirão possibilidades cte instalação, em condições de eficiência, de produções que, diada a influência das economias de
escala, não poderiam viver unicamente em função db mercado
interino;
— haverá maior difusão de conhecimentos tecnológicos e de
métodos de organização, a qual será imposta pela mais activa
concorrência e será facUitadla pelos mais estreitos contactos com
o esitrangeiro; é de admiti*;, por exemplo, que a participação de
Portugal nos movimentos para a integração europeia tenha influído sensivelmente no interesse que actualmente existe por
cursos de produtividade, pela celebração de acordas téicnicos com
firmas estrangeiras, pela aquisição de equipamentos modernos, etc.;
— terá que haver maior racionalidade na escolha dos investimentos, uma vez que as menores possibilidades de se contar
com a protecção obrigam ao maior cuidado com os cálculos de rentabilidade, a melhor atenção pelas disponibilidades nacionais em
factores produtivos, etc.;
/) Em contrapartida,, as exigências dos planos de integração
europeia são susceptíveis de criar à economia do nosso Paísi,
dado o seu actual grau die desenvolvimento, algumas dificuldades
importantes quanto às possibilidades do seu progresso futuro.
Assim:
— se se decretar a liberdade de circulação de pessoas e de capitais — o que não sucede na E.F.T.A., mas acontece no Mercado
Comum, e pode vir a acontecer em arranjos futuros para a integração europeia — as perspectivas dle desenvolvimento económico
784

poderão ficar seriamente prejudicadas com a saída de mão-de-obra
especializada e de capinais que venham a ser atraídos pelas perspectivas de maiores ganhots em regiões mais ricas da Europa;
— a ausência úe economias externas e a acção de outros círculos viciosos do subdesenvolvimento enfraquecem o poder competitivo de certas actividades produtivas; a protecção a essas
actividadles será em regra perfeitamente justificada do ponto da
vista do interesse pelo desenvolvimento económico a longo prazo;
deve referir-se, porém, que as dificuMades deste tipo que Portugal
possa sentir no âmbito da E.F.T.A. se encontram consideràvelmenJte atenuadas pelo facto de ao nosso País ter sido concedido
um período transitório de 20 ano®, para a eliminação dos direitos
protectores de indústrias nacionafe;
— a falta dle experiência quer no que respeita à mão-de-obra,
quer sob o ponto de vista técnico e comercial, quer ainda ao nível
da organização e edmintátraçãa, colocaria muitas indústrias de
instalação recente em difíceis ciondições de sobrevivência se lhes
fossem negadas as possibilidades de protecção durante um período
inicial de duração razoável; o anexo G da Convenção de Estocolmo
prevê, em relação a Portugal, que esta dificuldade possa ser remediada até 1972, mas pode recear-se que, depois desse ano, nem
todas as indústrias <d;e que o País precisa tenham condições para
dispensar inteiramente uma certa protecção inicial.
g) Acresce, do liado do$ efeitos desfavoráveis «obre as possibilidades de crescimento ia longo prazo, que os esquemas de itntegração dificultam o planeamento do desenvolvimento económico
da maneira mais eficiente. É hoje matéria assente que ias prioridades no planeamento do desenvolvimento económico doisi países
menos evoluídos devem ser definidas com referência a custes e
vantagens sociais e não a critério® de rentabilidade privada, baseados nos preços do mercado. Um projecto não rentável aos preços
de mercado e, portanto, incapaz de suportar a concorrência estrangeira, pode ser diigno de uma alta prioridade num esquema de
desenvolvimento1 económico a longo prazo se, por exemplo,
— utilizar factores produltivas com preço de mercado superior
ao seu custo de substituição («opportunity cost»),, como é, nomeadamente o caso da mão-de-obra agrícola subempregada a que não
se pode atribuir na indústria um salário nulo, ainda que a sua
produtividade marginal na agricultura seja igual a zero;
— contribuir com economias externas para melhorar as condições de trabalho em outros .sectores económicos.
Para projectos nestas condições há toda a conveniência em
que se estabeleça uma prdtecção igual pelo menos às diferenças
estimadas entre os custos monetários e os custos sociais. Um
grande inconveniente da integração económica podLe ser o de tornar
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difícil tal protecção. E verdade que para òcmjpensar as eliminações
de direitos e outros obstáculos às importações se pode, até certo
ponto, recorrer a uma política de subsídios. A El.F.T.A. tolerará
subsídios indirectos à produção, dentro de certos limites,, e o Tratado de Roma admite expressamente que poderão ser compatíveis
com o Mercado Comum «os auxílios destinados a favorecer o desenvolvimento económico de regiões em que o nível de vida é
anormalmente baixo ou em que exista um grave subemprego»
(aní^ 92.°). Mas não se deve perder de vista que uma política de
subsídios encontra sempre grandes dificuldades práticas1 do ponto
de vista do seu financiamento.
7i) Terá ainda de referi^-se que a integração obriga a que, no
planeamento do desenvolvimento económico, se opte por uma solução de crescimefnto não equilibrado, com os esforços concentrados
sobre um pequeno número de industriai^ em rápida expansão.
Havendo integração, os argumentos sobre o crescimento equilibrado num pafe mrtfeujar perdem muito da sua força. Além disso,
as maiores possibilidades de penetrar nos mercados externos tornam o crescimento desequilibrado mais praticável. Este é um ponto
mu^o importante, que até agora não carece ter recebido entre nós
suficiente atenção, pois há quem continue a pensar essencialmente
em termos de substituição de importações e não se definiu ainda
um conjunto de sectores industriais com prioridade no desenvolvimento.
Não será possível, por razões de espaço, entrar aqui numa
explicação suficiente \ mas, mesmo assim, va)e a pena salientar:
—que 03 pequenos países evolluídios da Europa (países do
Benelux e da Escandinávia, Suíça e Áustria) baseiam a sua pros^
peridade em grande parte sobre uma estrutura de produção desequilibrada, como o prova o facto de a® sinas exportações (e também
as importações) representarem em regra mais de 30 % ão rendimento nacional;
— que mesmo o progresso britânico no século XIX se traduziu
essencialmente por um desenvolvimento não equilibrado, assente
sobre o progresso rápido die um número muito pequeno de indústrias (têxtil do algodão e da lã, extracção de carvão, metalurgia
e indiistria metalomecânica pesada);
— que o crescimento não equilibrado favorece o progresso da
produtividade e a adopção de inovações técnicas susceptíveis de
reduzir substancialmente os custos;
— que o desenvolvimento não equilibrado das indústrias onde
a eficiência é maior permite obter, com os recursos disponíveis,
uma expansão mais rápida do produto nacional.
i Poderá ver-se T. SCITOVSKY — «Croissance balancée ou non balancée»,
em Economie Appliquée, Tomo XII, 1959, págs. 7-25.
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i) Finalmente, há a mencionar que a integração económica
contribui também, directa ou indirectamente, para transformações importantes no plano sociológico e político. As exigências impostas pelas obrigações assumidas e os exemplos colhidos no maior
contacto com outros países europeus podem conduzir nomeadamente
— à revogação ãe leis desactualizadas e à remodelação de
instituições e organizações anacrónicas;
—à adopção, com base em exemplos e pressões externas,
de medidas para facilitar o progresso social e económico e o aperfeiçoamento dia organização administrativa, na linha aliás do que
já tem vindo a acontecer até certo ponto em resultado da participação do nosso País na O.E.CJJ. e na O.C.D.E.;
— à difusão de ideias, hábitos e aspirações de outros países
europeus, com risco até do aparecimento de tensões sociais
Èntetrirns;
— à diminuição da influência de pequenos grupos de pressão
na organização da vida económica e social do País;
— à difusão de uma mentalidade mais propícia à realização
de empreendimentos produtivos.
Da conjugação de todlos estes efeitos é difícil extrair uma
conclusão rigorosa. Em face dos sentidos opostos de muitas doâ
efeitos citados, a formação de um juízo sintético final é um exeircício extremamente impreciso, que fica a depender muito de condicionantes de ordem subjectiva.
Apesar de tudo, e embora com riscos de contestação, valerá
a pena apontar que as indicações apresentadas sugerem,, como
consequências sociais indirectas da participação portuguesa nos
movimentos de integração económica europeia:
— as melhores perspectivas para as indústrias que empregam
muita mão-de-obra, com os correspondentes reflexos sobre o volume de emprego, o nível de salários e as possibilidades de trans*
ferência da população agrícola para ouftros sectores;
— a tendência para uma melhor distribuição dos rendimentos
em virtude de maiores salários e ãe abaixamentos de preços impostos pela maior concorrência;
— o aparecimento de dificuldades transitórias no campo do
emprego em resultado da adaptação da estrutura prodlutiva às
novas condições;
— riscos de entraves ao progresso económico e social, na medida em que não se possam evitar as saídas exageradas de capitais e trabalhadores especializados e em que se não adapte a
política de desenvolvimento económico às condições criadas peloa
movimentos de integração;
— possibilidades de um progresso social mais rápido se se
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evitarem osriscos;a que acaba de se fazer referência ê se forem
•aproveitados os benefícios de maiores contactos com padrões
europeus mais elevados e os estímulos qua, sob vários aspectos,
os movimentos de integração podem trazer ao processo de desenvolvimento económico.
II — Incidências sociais directas dos movimentos de integração
europeia sobre a situação portuguesa
Os próblerrúas de natureza social na Convenção de Estocolmo

Na convenção que institui a Associação Europeia de Comércio
Livre (E.F.T.A.) não há quaisquer disposições onde se trate especificamente de problemas sociais. No aspecto social, essa convenção líi!mita-se essencialmente a incluir entre o»s objectivos gerais
da E.P.T.A. o de «promover na área da Associação e em cada Estado-membro a expansão contínua da actividade económica, o
pleno emprego, o aumento da produtividade e a exploração racional dos recursos, a estabilidade financeira e a melhoria contínua
do nível de vida».
Este princípio, tal como os outros objectivos gerais, tem um interesse bastante limitado. Seirve essencialmente para definir o- espírito que deve presidir à aplicação de algumas medidas concretas
e pode ter importância nos processos de consulta e queixa previstos no artigo 31.° da Convenção. Assta, por exemplo, o nível
de emprego pode ser invocado como argumento social quando se
trate de proteger temporariamente certos sectores particuLairesí da
actividade económica que experimentem dificuldades consideráveis
em viirtude da eliminação das protecções de que antes beneficiavam. (Vd,, art. 20.°). Analogamente, terá sido o mesmo objectivo,
na parte em que se refere «à melhoria do nível de vida» «em
cada Estado-membro»,, que presidiu a criação do Comité do Desenvolvimento Económico da E.F.T.A. durante a reunião minisrteria! de Lisboa em Maio de 1963. Na verdade, esse Comité tem
por finalidade tratar do problema das dii&paridades nos níveis de
desenvolvimento económico dos Estados-membros — especialmente no que se refere a Portugal — de modo a conseguir-se que
todos participem inteiramente e de maneira equilibrada nos benefícios que advenham da Associação,
Um outro princípio genérico de natureza social aparece no
art. 22.° da Convenção. Nesse artigo estabelece-se:
«Os Estadca-Membros reconhecem que as suas políticas em
matéria de agricultura )têm em vista:
c) Assegurar um nível de vida satisfatório às pessoas ocupadas lia agricultura.»
Este princípio tem porém essencialmente a finalidade de justi788

ficar a manutenção das protecções em produtos agrícolas e a exclusão da maior parte de tais produtos do domínio da Convenção.
Ê de notar aliás, em relação ao caso particular do nosso País,
que o desmantelamento de todas a& protecções a produtos agrícolas
no âmbito da Convenção traria dificuldades sociais de extrema
gravidade. É verdade que nalguns caso®, designadamente o dos
vinhos, Portugal ficaria a ganhar com esse díeismaníelamento 2.
Mas não é menosi verdlacte que, em relação aos cereais e produtos
pecuários, a eliminação das medidas proteccionistas actualmente
aplicadas, afectando largas camadas da população em débil situação económica, traria consequências sociais de inquestionável
gravidade.
Afora os objectivos genéricos que tacabajn die ser mencionados, o propósito dos autores da Convenção de Estocolmo de não
entrarem nos domínios da política social é bem aparente. Vale
a pena mencioiiar,, para exemplificação, que no art. 22.° se trata
da realização periódica de trocas de impressões sobre os aspectos!
das políticas económicas e financeiras seguidas nos Estados-membros, mas não &e faz qualquer referência a políticas sociais. Um
outro exemplo é fornecido pela preocupação em evitar compromissos relativos às migrações de mão-de-obra. O art. 16.°, cujo
objectivo é favorecer o estabelecimento de filiais ou agências das
empresas de uns Estados-Membros nos outros, implica a elimiliação de certas dificuldades quanto à entrada de estrangeiros
que venham dirigir o fumcionamento das referidas filias ou agências. Porém, no parágrafo 3.° do mesmo art. 16.° estabelece-se
que qualquer Estado Membro, pode «adoptar e por em execução
medidas para fiscalizar a entrada, residência, actividade e saída
de estrangeiros, quando essas medidas são justificadas por motivos
de ordem pública, de saúde ou de moral públicas ou de segurança
nacional, ou se destinem a evitar um grave desequilíbrio da estrutura social ou demográfica desse Estado-Membro». A referência
ao «desequilíbrio na estrutura social ou demográfica» é bem signifiiQãtiva quanto ao propósito de se evitarem compromissos a respeito das deslocações de pessoas no interior da E.F.T.À.
A eventual relevância da política social da C.E.E. para o caso
português
A Associação Europeia de Comércio Livre foi desde o começo
encarada pelos países que dela fazean parte como um passo para
a formação de um vasto mercado europeu unificado.
2 Note-se que, diferentemente do que acontece com os vinhos, há
vários produtos agrícolas de interesse para a exportação portuguesa que
estão abrangidos pelas regras de eliminações de direitos e de restrições
quantitativas da E.F.T.A. (oon/centrado de tomate, amêndoas, azeitonas em
conserva, alhos, tripos e buchos, e t c ) .

789

O preâmbuilo da Convenção de Estocolmo ê a este respeito
bem explícito ao mostrar que uma das razões que levou ao estabelecimento da E.F.T.A. foi a decisão dos sete Estados-Membroa
de facilitar «a instituição em futuro próximo de uma associação
multilateral, com o objectivo de ediminar os obstáculos ao comércio
e de promover uma cooperação económica mais estreita entre
os membros da Organização Europeia de Cooperação Económica,
incluindo os membros da Comunidade Económica Europeia», O
interesse que a E.F.T.A. tem posto na realização deste objectivo
é bem documentado por diversas tentativas dos paiises-membros
e por várias declarações formais saídas de reuniões ia nível ministerial do Conselho dessa Associação. A melhor prova está nos
esforços que todos os países da E.F.T.A. ainda recentemente empregaram para conseguirem negociar acordos de adesão ou associação à C.E.E.
A recusa francesa em Janeiro de 1963 à entrada da Grã-Bretanha no Mercado Comum veio provocar um importante atraso
no movimento para a total integração económica da Europa Ocidentaí. Actualmente não se vislumbram quaisquer indícios significativos de que estejam a ser preparadas novas tentativas importances para um entendimento entre a E.F.T.A. e a C.E.E.
No entanto, apesar do malogro de Bruxelas, a posição oficial
da E.F.T.A. continua a ser a de que se aspira a um arranjo que
termine com as divisões e as discriminações económicas no ocidente
europeu. Além dis,so, não terá desaparecido inteiramente no interior da C.E.E. o ilnteresse pela unidade económica europeia que
com tanto vigor foi manifestado ainda há pouco, por autoridades
responsáveis, quando da decisão francesa de não admitir a Grã-Bretanha no Mercado Comum.
Por tudo isso, continua a haver boas razões para esperar que
a formação de um bloco de integração económica à escala de toda
a Europa Ocidental acabará por ser uma realidade. Tudo aponta
para a necessidade da sua concretização a prazo mais ou menos
Longo: a interpenetração das economias europeias que mais se tem
acentuado com o progresso tecnológico e com a expansão produtiva do após-guerra; o interesse pelo reforço do poder político e
da projecção da Europa no mundo; os laços de ordem geográfica,
tão relevantes, por exemplq, na economia dos transportes; a comunidade de tradições ideológicas e culturais, constantemente reafirmada,, etc.
Ao constituir-se um bloco de integração económica para todo
o ocidente europeu é muito provável que as disposições que regulamentem o seu funcionamento venham a derivar essencialmente
das regras em vigor no Mercado Comum. A Comunidade Económica Europeia mostrou já abundantemente que só aceitará acordos que se aproximem substancialmente, quanto ao seu âmbito
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e implicações, do Tratado de Roma. ProvânMio as negociações
de 1958 em Paris para a formação de uma zona de comércio livre
entre os países da O.H.C.E. e as negociações de 1962 com o Reino
Unido e com outros países da E.F.T.A.
Dessa forma, as disposições do Tratado de Roma no domínio
da política social e as disposições e regulamento® complementares
promulgados pelos órgãos da Comunidade têm importância decisiva para que se possam avaliar as eventuais implicações sociais
directas de uma integração europeia mais ampla que a actual.
Nas condições actuais, tudo leva a crer que Portugal se empenhará em participar activamente com os outros países europeus
em todos os esforços que venham a ser desenvolvidos para a constituição, à volta do Mercado Comum, de um vasto bloco de integração económica. A actual participação do nosso pa/ís na E.F.T.A.
e o pedido que em 1962 foi apresentado para a abertura de negociações com o Mercado Comum, levam a concluir ser esta a hipótese mais provável.
Contudo, o grau de desenvolvimento da economia portuguesa
não permitirá nos tempos mais próximos a aceitação de regras
análogas às que estão a ser postas em prática na construção do
Mercado Comum. Se a opção portuguesa a respeito da participação
numa nova tentativa para a integração económica europeia total
tiver que se fazer num fuburo próximo, ela terá necessariamente
que ser condicionada à possibilidade de se obter um estatuto
especial semelhante ao que se conseguiu na E.F.T.A.
Em tais condições, a fórmula jurídica mais apropriada para
a participação portuguesa numa Comunidiade Económica Europeia
alargada parece ser a de uma associação nos termos do art. 238.°
do Tratado de Roma. Seria para uma tal associação que, por certo,
se pretenderia encaminhar as negociações solicitadas em 1982 por
Portugal à C.E.E», se eissas negociações não tivessem sido atingidas pelo veto francês à entrada da Grã-Bretanha. O acordo da
associação da Grécia ao Mercado Comum constitui de resto um
exemplo maiito útil) sobre a posição a que, ncs primeiros tempos*
o nosso País pode razoavelmente aspirar no âmbito de um arranjo
para a integração económica de toda a Europa Ocidental.
Com toda esta descrição fica demonstrado o interesse que
haverá em examinar a política sociaJl na C.E.E. como meio de avaliar quais poderão ser as implicações sociais direciias da eventual
participação do nosso País em novas tentativas para a unificação
económica da Europa. As indicações do tratado de associação da
Grécia ao Mercado Comum terão também a maior relevância, em
virtude do paralelismo existente entre os graus de desenvdvimento
económico desse país e de Portugal.
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A política social na Òommidacle Econóvma Ewopâa
Diferentemente do que acontece na E.F.T.A., na C.E.E. não
se considera que o progresso social deva resultar simplesmente do
funcionamento do Mercado Comum. No Tratado de Roma prevêem-se expressamente vários tipos de actuações destinadas a favorecer a rápida melhoria das condições de vida e de trabalho da
mão-de-obra que permita a sua igualização no progresso. Além das
implicações resultantes da aproximação das disposições legislativas, regulamentares e ajdministrativas entre os Estados-Membros,
há a considerar designadamente:
a) A colaboração entre as adíministrações nacionais no domínio social nas questões relativas
— ao direito ao trabalho e às condições de trabalho;
—ao emprego;
— à segurança sociail;
— à formação e ao aperfeiçoamento1 profissionais;
— à protecção contra os acidentes e doenças profissionais;
—à higiene no trabalho;
— ao direito sindical e às negociações colectivas entre patrões
e trabalhadores!.
6) Aplicação do princípio da igualdade nas remunerações
dos trabalhadores jmasculíinos e dos trabalhadores femininos para
um mesmo trabalho e o desenvolvimento de esforços para manter
a equivalência existente dos regimes de férias pagas.
c) A criação do Fundo Sociial Europeu com o fim de melhorar
as possi/bilidades de emprego dos trabalhadores no mercado comum, assim como contribuir para o aumento do nível de vidia.
d) A instituição do Banco Europeu de Investimentos que tem
por missão contribuiir para o desenvolvimento equilibrado e suave
do mercado comum no interior da Comunidade.
e) A implantação de uma política comum de formação profissional que possa contribuiir para o desenvolvimento harmonioso
tanto das economias nacionais do® Estados-Membros como do
Mercado Comum.
/) A livre circulação de trabalhadores no interior da Comunidade, com todos os evidentes reflexos no domínio do emprego
e da situação social que diaí resultam.
Todos estes tipos de medidas merecem algumas explicações
e comentários!. É nesse sentido que se orienta a exposição que se
segue, onde se trata separadamente dos aspectos focados em cada
uma das alíneas anteriores. A propósito de cada um, dos pontos
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a examinar, começa-se por dar uma ideia sobre quais têm sido
as realizações já levadas a cabo ou em preparação no seio da
C.E.E. Em fiace do quadro assim traçado, apresentam-se depois
algumas considerações sobre as possibilidades de aplicação de
medidas análogas ao nosso País e sobre a<s suas eventuais implicações na hipótese de Portuga;! ter que vir a aceitar regras do
mesmo género das que regem o Mercado Comumi
Colaboração entre os Estados-Membnos da C.E.E. em questões
relativas à política de mão-de-obra
Em cumprimento da incumbência que lhe foi atribuída pelo
art. 118.° do Tratado de Roma, a Comissão da C.E.E. tem-se empenhado activamente em estabelecer a cooperação entre os Estados-Membros nos vários domínios dia política social assinalados
naquele artigo. A linha orientadora da acção seguida tem sido a
de contribuir para a harmonização e a melhoria das condições
de vida e de trabalho na área da Comunidade. Entre as realizações
já levadas a cabo poetem citar-se:
— os esforços para a coordena/cão das políticas de salários
e de emprego nos Estados-Membros e saia articulação, nos casos
em que for caso disso, com as políticas monetárias e fiscais;
— a realização de estudos e inquéritos sobre os níveis de salários nas várias ocupações, a duração* do trabalho, o subemprego,
a segurança socíial, o fimneiamento das habitações sociais, a higiene no trabalho, etc;
— iniciativas referentes ao direito colectivo do trabalho (convenções colectivas), com visita nomeadamente à harmonização num
plano comunitário* sob a forma de contratos-tipo válidos para
todos os Estados-Membros;
— os trabalhos preparatórios para a harmonização progressiva dias legislações e regulamentações referentes à higiene e segurança no trabalho, à protecção dos jovens e das mulheres no
trabalho e à duração do trabalho;
— a elaboração de um projecto de harmonização dos regimes
de segurança sociali, no que respeita à extensão
do seu campo de
aplicação, ao seu financiamento, às prestações1, etc;
— iniciativas no campo da política habitacional, particularmente no que se refere à melhoria qualitativa dos alojamentos
sociais, às habitações para trabalhadores migrantes e à cooperação financeira entre os EstadosnMembros para esse efeisto;
— a promulgação de avisos e recomendações sobre as actividades dos serviços sociais em relação aos trabalhadores migran799

tes, sobre a medicina do (trabalho nas empresas e sobre a adapta-

çâo de uma lista europeia de doenças profissionais;
— o início da aplicação de uma política social agrícola, subordinada à política agrícola comum, com o objectivo de promover
a elevação do nível de vida dos trabalhadores agrícolas, através
da melhoria dos seus rendimentos e condições de trabalho, da extensão da segurança social, da beneficiação das condições da habitação 'rural, etc;
— estudos sobre as políticas familiares seguidas nos Estados-Membros (abonos de famííia, isenções fiscais, etc).
Haveria em todas estas medidas muito de útil a aproveitar
se Portugal tivesse que vir a aceitar obrigações semelhantes às
que a G.E.E. impõe,. Mas não icusta muito concluir que a estrutura económica e social do nosso País não permitiria, a curto prazo,,
a aplicação ao caso português de algumas das medidas de política
social que acabam de ser mencionadas.
Os benefícios a aproveitar apareceriam essencialmente sob
a forma de facilidades e de estímulos no sentido de se adoptarem
medidas progressivas de política social em determinados aspectos
particulares. Assim, por exemplo, as recomendações sobre a medicina do itrabaiho nas empresas e a harmonização de legislações
sobre a protecção de jovens e mulheres no trabalho poderiam, em
princípio, facilitar a adopção de regulamentações mais progressivas
no nosso País. Analogamente), as obrigações quanto à realização
de estudos e inquéritos sobre vários aspectos da vida social (nível
e estrutura dos salários, duração de trabalho, subemprego, etc)
poderiam produzir resultados de grande utilidade. Em virtude de
tais obrigações e graças à ajuda que elas implicariam quanto à
fixação de conceitos e à escolha de métodos de trabalho viriam
a reunir-se muitas informações de importância fundamental para
a orientação da política social e da mão-de-obra no nosso País;.
Ao lado destes benefícios possíveis aparecem, porém, imposr
sibílidades manifestas. O grau de desenvolvimento económico e
social do nosso País não permite que, dentro de um período curto,
se realizem todos os objectivos da política social da C.E.E. Os
exemplos demonstrativos dessa impossibilidade não faltarão.
Assim, as realizações no domínio da política social agrícola, tal
como são encaradas no seio do Mercado Comum, seriam extremamente ambiciosas!, por agora, para um país com as possibilidades
do nosso. Mesmo que houvesse uma ajuda externa considerável,
as soluções válidas para os Estados^Membros da C.E.E. poderiam
não ser as mais adaptadas ao caso português, salvo na medida em
que fossem acompanhadas por outras actuações no domínio da
política agrícola (emparcelamento de propriedades, mecanização,
melhor preparação técnica dos agricultores, etc).
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Analogamente, ê muito duvidoso que os contratos colectivos-tipo que se virão a estabelecer para o conjunto da C.E.E. possam
aplicar-se a um país nas condições do nosso. É de salientar aliás
que» independentemente das possibilidades de natureza económica,
as iniciativas da C.E.E. no domínio das convenções colectivas de
trabalho podem não se harmonizar com os princípios que regem
a organização sindical no sistema corporativo português. Não
é de excluir a hipótese de que, a longo prazo, uma das possíveis
consequências da integração económica europeia,, no plano social,
sobre o nosso País, tenha die ser a modificação de algumas orientações básicas do sistema corporativo.
Poderia ainda citar-se o caso da harmonização dos sistemas
de segurança social que, em princípio, só parece praticável em
relação a países com níveis de desenvolvimento económico e social
muito aproximados.
Foi certamente em virtude de razões do tipo das que acabam
de ser citadas», que o tratado de associação da Grécia ao Mercado
Comum contém poucas disposições a respeito da política social.
Pode inferir-se daí que, numa primeira fase, que se poderá prolongar por mais de uma dezena de anosí, os planos de integração
europeia não devem trazer ao nosso País a maior parte das obrigações e realizações da natureza das que atrás ficaram referidas.
Dessa maneira perder-se-ão alguns dos benefícios que foram
apontados. Em contrapartida, não será directamente por causa
da integração europeia que se terá de contar a curto prazo com
grandes transformações ou graves dificuldades em muitos aspectos
da política social (convenções colectivas de trabalho, segurança
social,, política social agrícola, etc).
Apesar disso, será bom não perder de vista —e as condições
de associação da Grécia ao Mercado Comum confirmam-no — que,
a longo prazo, a solução mais provável é a de que seja necessário aceitar regras idênticas às que vigorarem para os outros países
europeus.
Igualdade dos salários mascuMnos e femininos e equivalência do
regime de férias pagas

O Tratado de Roma estabelece a obrigação para os Estados-Membros de assegurarem a aplicação do regime de igualdade nas
remunerações dos trabalíhadores masculinos e femininos para um
mesmo trabalho. Além disso, define o princípio de que os Estados-Membros devem envidar esforços no sentido de se manter a equivalência existente dos regimes de férias paga*.
A necessidade e a conveniência de se aplicar a igualdade entre
795

salários masculinos e femininos são muito discutíveis sob o ponto
de vista económico, mesmo para um conjunto de países com graus
de desenvolvimento aproximados. Tem-se feito notar que as disparidades enire salários masculinos e femininos traduzem, essencialmente, diferenças nas condições relativas da oferta e da procura de trabalhadores dos dois sexos: nalgumas regiões as mulhe^
res tendem a trabalhar menos fora de casa, noutras regiões há
poucas industrias susceptíveis de u'tiilizacr trabalho feminino, etc.
Uma harmonização forçada não só é teoricamente injustificada
como pode até criar perturbações graves. Ao elevarem-se compulsivamente os salários femininos as empresas podem passar 3a empregar menos mulheres, provocando o desemprego feminino .
Segundo consta, o princípio da igualdade dos salários de trabalhadores dos dois sexos e da equivalência dos regimes de férias
pagas figuram no Tratado die Roma apenas em virtude das exigências da França. O alargamento, a curto prazo, desse princípio a
economias europeias menos desenvolvidas como a de Portugal não
seria realista e provocaria dificuldades muito maiores que as que
Ge têm encontrado no seio do Mercado Comum. Será certamente
por uma razão análoga que no tratado de associação da Grécia à
C.E.E. não se encontram quaisquer disposições sobre esta matéria.
Fundo Social Europeu
O Fundo Social Europeu é uma eispécie de caixa de compensação para assegurar o financiamento comum pelos Estados-Membros da C.E.E. de certas intervenções destinadas a melhorar
as possibilidades de emprego e a mobilidade geográfica e profissional dos trabalhadores no interior da Comunidade. Para esse
efeito, o fundo pode cobrir 50% das despesas consagradas pelos
Estados-Membrois ou por organismos de direito público
— à indemnização profissional dos trabalhadores desempregados;
— às indemnizações de reinstalação de trabalhadores desempregado®;
— à concessão de auxílios a favor dos trabalhadores cujo emprego fique temporariamente reduzido ou suspenso em consequência da conversão das empresas para outras produções.
Até ao fim de 1963 o Fundo despendeu cerca de 20 milhões
de dólares, beneficiando maiis de 260 000 trabalhadoresi, dos quais
aproximadamente 140 000 foram reeducados e 120 000 reinstalados.
3 Para uma explicação mais completa, vd. B.I.T. Les Aspects
ciaux de Ia Coopération Êconomique Européenne, Genève, 1956.
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O subemprego tem sido em grande parte assimilado ao
semprego para afeito das intervenções do Fundo, a fim de assim
se atender às necessidades das regiões menos desenvolvida® da
Comunidade.
Por est':a descrição bem se vê que o Fundo Social é um instrumento relevante da política social da C.E.E. No entanto, é duvidoso que, no (âmbito de um esquema para a integração económica
europeia., Portugal pudesse vir a beneficiar dos seus recursos. A
impossibilidade de aceitar obrigações de política social análogas
às de outro® países implicará naturalmente a não participação
nas actividades do Fundo. Os problemas de emprego num país
como o nosso apresentam tais diferenças, quanto à sua magnitude
e natureza, em relação aos dos países industrializadas dh Eunma,
que a sua solução através do Fundo Social, mesmo alargado, poderia desequilibrar o funcionamento normal deste.
Esitas suposições encontram confirmação no facto de a Grécia
não ter conseguido, no seu tratado de associação à C.E.El,, o* direito aos benefícios do Fundo Social. Em substituição, o art. 46.°
desse tratado estabelece, porém, que o conselho de associação pode
encarar «a elaboração e o desenvolvimento de programas die assistência técnica em matéria de mão-de-obra a favor da Grécia e
decidirá acerca do financiamento eventual desses programas».
Banco Europeu de Investimentos
Nos termos do art. 130.° do Tratado de Roma, o Banco Europeu de Investimentos tem por fim contribuir para o desenvolvimento equilibrado s suave do Mercado Comum, através da concessão de empréstimos e garantias a favor designadamente de
— projectos que visem a valorização da® regiões menos desenvolvidas da Comunidade;
— projecitos que visem a modernização ou a conversão de
empresas ou a criação de novas actividades em consequência do
estabelecimento progressivo do Mercado Comum;
— projectos de interesse comum a vários Estados-Membroa
Estes objectivos ilustram bem os efeitos eminentemente sociais do funcionamento do Banco. Tanto os empréstimos destinados
a facilitar os investimentos nas regiões mais pobres (sul da Itália
e da França, algumas zonas fronteiriças da1 Alemanha, regiões
deprimidas do Benelux), como os empréstimos destinados a remediar os problemas de desemprego nas regiões e actividades afectadas pelas novas condições de concorrência representam actuações de grande relevo para assegurar o equilíbrio e o progresso
social.
A partir de 1962, o Banco ficou autorizado a conceder em797

préstimos a países associados à C.E.EL: 125 milhões dç dólares
à Grécia num prazo de 5 anos; 175 milhões de dólares à Turquia
também num prazo de 5 anos; 64 milhões de dólares aos Estados
africanos associados.
Na eventualidade ãe uima associação do nosso País a um mercado comum europeu alargado, a possibilidade de se negociarem
empréstimos em condições vantajosas com o Banco Europeu de
Investimentos seria um dos aspectos favoráveis a considerar. Na
E.P.T.A. não há qualquer órgão .semelhante e o Comité de Desenvolvimento Económico dessa Associação tem fugido até agora a
discuti? problemas relacionados com empréstimos financeiros.
Política ãe formação

profissional

A política de formação profissional constitui um dos objectivos prioritários das actuações da Comunidade no plano social.
Entre as finalidade® dessa política figuram:
—• a adaptação da qualificação profissional dios trabalhadores
às tendências que se manifestam no desenvolvimento económico
geral e na evolução das condições tecnológicas de produção;
— a solução dos problemas de formação e reorientação profissionais resultantes das transformações estruturais que se operam em certos sectores económicos;
— a aproximação progressiva dos níveis de formação profissional exigidos nos Estados membros;
— a criação de facilidades às migrações geográficas e interprofissionais dbs trabalhadores».
As actuações da C.E.B. no que respeita à política comum de
formação profissional estão ainda numa fase inicial. Mesmo assim,
começaram-se já ou estão previstos trabalhos relativos:
— à definição das qualificações necessárias1 na base das quais
deverá ser realizado o reconhecimento mútuo dos certificados e
outros títulos que atestam a formação profissional;
—ao estabelecimento, no quadro da Comunidade, de programas de formação acelerada para determinadas profissões e>, em
especial, para trabalhadores agrícolas;
— ao desenvolvimento da formação de instrutores através,
por exemplo, de trocas de informações., programam de estágios,
de seminários e do estabelecimento de um plano europeu de cursos
para instrutores;
— à formação profissional acelerada de trabalhadores migrantes (por exemplo, trabalhadores italianos para serem empregados
na Alemanha);
— ao estabelecimento de um plano comunitário unificado
para exames e concursos de aptidão profissional.
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Para muitas das iniciativas a (levar a cabo, preve-se o financiamento comum pelo conjunto dos Estados-Membros.
A importância das obrigações, auxílios e incentivos que, em
matéria de formação profissional, possam resultar da participação
portuguesa num plano de integração económica europeia não carece de «ser {realçada. A este propósito, vale a pena mencionar que
no art. 45.° do Tratado de Associação da Grécia ao Mercado Comum
se estabelece expressamente a possibilidade de a Grécia beneficiar
das realizações da Comunidade sobre formação profissional.
ZAvre circulação ãos trabalhadores
O princípio da livre circulação dos trabalhadores constitui
uma das pedras angulares na construção db Mercado Comum europeu (Vd. arte, 48.° a 51.° do TrnTrado de Roma). O seu objectivo
fundamental é estabelecer, de forma progressiva, um mercado
do trabalho unificado para toda a Comunidade. Os órgãos comunitários têm entendido que, para dar concretização a esse princípio, não bastará realizar a supressão de obstáculos e formalidades
às deslocações de trabalhadores entre os países membros. Para
além dessa supressão, tem-se procurado acabar em cada Estado-Membro com todas as prioridades a favor da mao-de-cbra nacional, eliminando por completo as discriminações baseadas na nacionalidade, entre os trabalhadores, no que respeita ao emprego,
à remuneração e às outras condições de trabalho. Mas o que é mais
significativo é que se tem mesmo procurado estimular as deslocações de umas regiões e profissões para outras, em ordem a um
maior equilíbrio no mercado comunitário de trabalho. Para isso
tem-se recorrido a vários tipos de actuações, entre as quais se
podem citar:
— a cooperação entre os serviços de emprego dos Eetedos-Membros com vista a pôr em contacto e a compensar a oferta e
a procura de trabalho no plano comunitário:
—-facilidades às famílias dos trabalhadores migrantes para
que se instalem nos países onde esses trabalhadores são empregados e para que beneficiem aí de certos direitos em matéria de
ensino e de acesso ao emprego;
— a instituição de mecanismos relativos à segurança social
doa 'trabalhadores migrantes, que lhes garantam a, acumulação e a
transferência dos benefícios de segurança social a que tenham
ficado com direito nos termos das legislações de cada país onde
hajam trabalhado;
— as medidas destinadas a assegurar a participação dos trabalhadores estrangeiros nos órgãos representativos do pessoal no
seio das empresas;
— as ajudas à formação e adaptação profissionais dos trabalhadores migrantes;
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— a realização de estudos conjunturais sobre a situação do

mercado da mão-die^obra, por regiões, por sectores e por profissões, a fim die daí se extraírem indicações que permitam orientar
as correntes migratórias de acordo com as necessidades de equilíbrio no mercado do trabalho.

Se o princípio da livre circulação de pessoas viesse a ser aplicado a Portugal, no âmbito de um acordo para a total integração
eeonómiJea europeia, com o mesmo vigor cem que o tem sido "no
Mercado Comum, surgiriam por certo dificuldades graves de ordem
económica e social para o nosso País,
Na situação actual, as tendências paira a emigração de Portugueses cem dè&tino à França, à Alemanha e à Holanda são,
como é sabida, bastante acentuadas. É fácil antecipar que o surto
migratório alcançaria vastíssimas proporções fie, na linha do que
é exigido pelo Tratado de Roma, viessem a desaparecer todos os
obstáculos que actualmente se mantêm, se, ainda por cima, se
criassem facilidades e incentivos análogos aos que existem para
as deslocações de trabalhadores no inferior da Comunidade.
A emigração, desde que não seja excessiva e desde que afecte
principalmente os trabalhadores não especializados,, pode trazer
benefícios económicos apreciáveis, com os concomitantes reflexos
no campo social. Nesse aspecto, são die mencionar, por exemplo,
— a contribuição para a eliminação do subemprego e pan*a
o consequente aumento dia produtividade global;
— as possibilidades criadas à reconversão agrária em resultado da maior predisposição para o abandono das pequenas parcelas de terreno peíos seus proprietários;
— as oportunidades abertas à mecanização dos trabalhos
agrícolas;
— os incentivos à racionalização e ao melhor aproveitamento
da mão-de-obra no sector industrial e des serviços;
— as alterações na estrutura da distribuição dos rendimentos
prevocadas pelas subidas de salários;
— a influência dos emigrantes retornados sobre o progresso
económico, quer pelos capitais que trazem, quer pelos1 conhecimentos técnicos e comerciais e pelo espírito empreendedor que hajam
adquirido.
A contrapor a todas estas vantagens há, porém, como é bem
sabido, importantes efeitos negativos a apontar às migrações:
— os emigrantes pertencem quase exclusivamente à população
activa e a sua saJída contribui1 para aumentar a carga da população
inactiva em relação à população total;
— os emigrantes são jovens adultos e a sua saída na altura
em que começam a trabalhar representa uma perda de capital
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correspondente às despesas que foram suportadas para os criar,
manter e educar;
— os emigrantes são seleccionados, naturalmente ou em virtude das regulamentações aplicadas nos países de imigração, de
entre os indivíduos com melhor saúde, maior iniciativa e maior
inteligência e a sua saída em grandes quantidades representa uma
deterioração qualitativa da mão-de-obra que fica;
— o despovoamento de certas regiões que pode resultar das
emigrações demasiado fortes !traduz-se num desaproveitamento do
capital social (estradas, escolas, habitações, etc.) e em dificuldades ao progresso futuro dessas regiões;
— num país onde a mão-de-obra qualificada escasseia, a
saída de pessoal com preparação técnica e profissional representa
um obstáculo importante à expansão indusitrial, à eficiente organização dos serviços e à manutenção de condições que permitam
enfrentar a concorrência externa.
Todos estes inconvenientes fazem encarar com alguma apreensão as obrigações que, no quadro da um acordo para a integração
económica europeia, Portugal pode eventualmente ser levado a
assumir a respeito da livre circulação de pessoas. E verdade que
um tal acordo pode ter a vantagem de trazer aos emigrantes maiores garantias e facilidades que as que podam ser conseguidas pelo
actual sistema de acordos bilaterais, do tipo dos que, por exemplo,
foram negociados com a Alemanha e a França. A este respeito
são de mencionar, por exemplo, as maiores facilidades para a deslocação e instalação das famílias dos emigrantesi, as maiores garantias contra o desemprego, a melhor organização no sisitema da
previdência social, os auxílios à formação profissional, etc. Mas
o nosso País dificilmente estará preparado para, sem graves riscos
paira o seu progresso económico e social, abdicar completamente
da faculdade de impor obstáculos à saída dos trabalhadores mais
qualificados.
Ê de notar que a Grécia ficou, nos termos do tratado de associarão descei país; à G.E.E., com a obrigação dei, pelo menos ao
fim de um período transitório de 12 anos, não impor quaisquer
obstáculos à saída dos seus trabalhadores para os países da Comunidade. Será de esperar que desta obrigação resultem dificuldades importantes para a economia grega. O nosso País teria, por
certo, todo o iliteressie em evitar uma obrigação análoga, na medida em que isso lhe fosse possível. A longo prazo, haveria toda
a vantagem em se conseguir um período transitório mas longo,
durante o qual fosse permitido controlar, dentro de certos limites,
a saída de determinadas categorias de emigrante®.
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