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Emigração e Política
de Emprego
em Portugal

A emigração portuguesa adquiriu, nos
últimos anos, características inteiramente no-
vas, que se devem a um surto migratório
para a Europa, acompanhado pelo declínio da
corrente tradicional para a América Latina.
Que perspectivas abre, a esse movimento, a
conjuntura económica europeia? Qual o im-
pacto da emigração sobre o m,ercado de em-
prego do Continente? Como poderá este deci-
sivo aspecto da evolução económica portu-
guesa ser tido em conta na formulação da
política económica e social? Eis as questões
debatidas neste artigo.

DADOS QUANTITATIVOS SOBRE A SITUAÇÃO
EMIGRATÓRIA

1. Ainda que Portugal seja, de longa data, um país de
emigração, esta assumiu nos últimos anos características total-
mente novas, ao mesmo tempo que fez surgir também uma pro-
blemática económica e social específica e ainda imperfeitamente
consciencializada. O objecto deste trabalho é o equacionamento dos
termos fundamentais em que essa problemática deve ser encarada,
com referência mais aprofundada aos aspectos que interessam
directamente à política de emprego.

Comecemos pela descrição empírica da situação actual.

2. A análise estatística do fenómeno emigratório metropo-
litano é dificultada pela insuficiência dos dados disponíveis e,
muito particularmente, pela magnitude da corrente clandestina,
necessariamente de difícil estimação quantitativa. No entanto,
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quanto a este aspecto, dispõe-se da estimativa de J. C. FERREIRA
DE ALMEIDA 1 e quanto ao resto procuramos aproveitar da melhor
forma os dados oficiais, quer publicados no Anuário Demográfico,
quer inseridos nos boletins anuais da Junta de Emigração.

A leitura do Quadro I permite uma primeira visão da evo-
lução nos últimos dez anos da emigração portuguesa (Metrópole)
para os territórios ultramarinos e o estrangeiro.

EMIGRAÇÃO EM MILHARES *
(Saldos líquidos)

QUADRO I

•Í4J.N V/O

1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964

Total

(D

41
40
44
45
45
40
25
49
45
65

Geral

(2)

41
41
46
47
46
43
30
58
61
84

Estrangeirio»

(D

28
26
34
32
31
30
32
32
37
54

(2)

28
27
36
34
32
33
37
41
53
73

TT1 f Tftiin AI*
KJ X l>* CUIIXCt*

13
14
10
13
14
10

- 7
17
8

11

* A coluna (1) regista o saldo dos movimentos legais da metró-
pole com o exterior. A coluna (2) inclui também uma estimativa da
emigração alandestina, segtindô os números de J. C. Ferreira de
Almeida (art. cit.). O& valore» dle 1964 são estimativa nossa.

O saldo do movimento com o Ultramar não apresenta tendên-
cia definida: após os acontecimentos de 1961 em Angola nota-se
certa retoma do excedente positivo de saídas para o Ultramar,
mas não há fundamento para supor uma expansão dos saldos nos
próximos anos. Como esta corrente está fortemente condicionada
por factores políticos de difícil previsão a médio prazo não iremos
debruçar-nos sobre este aspecto do problema.

1 Cf. in Análise Social n.os 7-8 (2.° Semestre de 1964): «A emigração
portuguesa para França: alguns aspectos quantitativos».
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EMIGRAÇÃO LEGAL DE ACTIVOS *
(milhares)

QUADRO II

ANOS

1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963

Activos
(total)

14,6
12,5
19,4
17,4
13,6
12,9
15,5
15,7
20,5

Primário

7,7
7,0

11,5
9,3
8,1
8,2
9,2
8,3
9,3

Secundário

4,4
3,0
4,7
5,1
3,1
2,8
4,0
5,0
9,0

Terciário

2,5
2,5
3,2
3,0
2,4
1,9
2,3
2,4
2,2

* Secundo os dados do® Boletins da Junta de Emigração.

No que se refere à emigração para o estrangeiro, a evolução
é perfeitamente clara: a partir de 1961, desencadeia-se uma ace-
leração nítida do fenómeno, acentuada de ano para ano. Supõe-se
que os primeiros meses de 1965 confirmam ainda a tendência. É
assim que em menos de dez anos só a emigração legal portuguesa
para o estrangeiro aumenta cerca de duas vezes2.

Estes factos, como é sabido, traduzem sobretudo o desenvol-
vimento do surto emigratório para a Europa, especialmente
França, ao mesmo tempo que perde importância a corrente tra-
dicional para a América do Sul (Cf. Quadro III).

Assinalem, em último lugar, que considerando a emigração'
legal de activos classificados segundo a profissão (Quadro II)
se verifica uma tendência, nos últimos anos, para o equilíbrio
entre o número de emigrantes oriundos dos sectores primário e
secundário. Este facto relaciona-se com o desenvolvimento da
emigração europeia, dado que a procura de mão-de-obra estran-
geira por parte dos países industrializados incide também forte-
mente em determinadas profissões da indústria, sobretudo da
construção civil e metalurgia. O facto merece ser realçado na me-
dida em que são completamente diversas as consequências econó-
micas da emigração de rurais e da emigração de operários espe-
cializados da indústria3.

2 Cf. Observações do Quadro I.
3 Adiante voltaremos a este ponto (n.° 12).
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EMIGRAÇÃO SEGUNDO OS PAÍSES DE DESTINO*

QUADRO 3H

ANOS

1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963

50
80
303
156
92
55
70
125
118

583
463
518
662
385
190
434
790

18 486
18 814
19 931
19 829
16 400
12 451
16 073
13 555
11281

n
1612
4158
1619
3 961
4 895
2 635
2 739
3 424

"I"
1328
1503
1628
1596
4 569
5 679
3 370
2 425
2 922

985
722

3 102
4 694
3 542
3 593
5 446
8 245
15 223

1025
1225
757
647
729
688

1126
739
699

5 718
3 773
4 324
4 073
3171
4 026
3 347
3 522
3109

1621
775
635
754
605
741

1025
1399
2 375

TOTAIS

29 786
27 017
36 356
34 030
33 458
32 318
33 526
33 539
39 519

(*) Antemomnenute a 1356, a emigração piara o Canadá emcontra-s© englobada ©m
«Outros Países».

* Segundo os Bjoletins da Junta de Emigfração.

3. Que consequências têm sido registadas na economia me-
tropolitana como resultado dos factos anteriormente descritos?

As consequências económicas e sociais da emigração são muito
amplas e não poderão reduzir-se a esquemas simplistas. Mesmo
sem colocar a questão em termos demasiado amplos, há que salien-
tar a dificuldade resultante de ser impossível prever, no tempo,
a, evolução duma corrente emigratória como a portuguesa e a conse-
quente fraqueza de raciocínios que não possam partir duma pros-
pectiva, razoavelmente segura, da actual situação. Nestas condi-
ções, será prudente uma limitação cuidadosa dos termos em que
o problema vai ser analisado.

A perspectiva em que nos interessa situar a análise do fenó-
meno emigratório é a apreciação deste em termos de análise do
mercado do emprego do Continente. Outros aspectos, nomeada-
mente relativos às consequências da emigração sobre a nossa
balança de pagamentos ou às motivações e atitudes das classes
trabalhadoras, não serão considerados neste artigo4.

Em termos de emprego, portanto, haverá que estudar o im-
pacto da emigração sobre a economia metropolitana nos seguintes
aspectos:

4 O que não significa, evidentemente, que consideremos esses «outros
aspectos» como secundários.



a) incidência das flutuações do mercado de emprego à escala
internacional sobre o mercado de emprego nacional;

6) consequências favoráveis e desfavoráveis da emigração em
termos de emprego;

c) enquadramento da emigração nos objectivos e instrumen-
tos da política de emprego.

II

A CONJUNTURA ECONÓMICA EUROPEIA
E OS MOVIMENTOS INTERNACIONAIS DE MÃO-DE-OBRA

4. A explicação fundamental das migrações de massa actual-
mente observadas no continente europeu reside na disparidade de
níveis médios entre um grupo de nações altamente industrializa-
das e outro grupo de economias menos desenvolvidas. Trata-se,
porém, duma condição necessária, mas não suficiente, para o desen-
cadear de tais migrações.

Partindo de estatísticas elaboradas pela O. C. D. E., pode
observar-se no Quadro IV que no período 1950-̂ 62, os principais
países europeus de emigração foram a Itália, a Espanha, Portu-
gal, a Irlanda e a Grécia5. Estes quatro últimos países, com a
Turquia e o Sul da Itália constituem, como se sabe, as zonas menos
desenvolvidas da Europa não comunista.

EMIGRAÇÃO OU IMIGRAÇÃO LIQUIDAS
NOS PAÍSES DA O.C.D.E. *

(1950/62)

QUADRO IV

Canadá
E.U.A.
Bélgica
França
Alemanha
Suécia
Suíça
Eeino Unido

Imignação

1132
4 002

96
2 099
3 622

145
559
31 (50/61)

Emigração

Áustria
Dinamarca
Grécia
Irlanda
Itália 1
Holanda
Noruega
Espanha 1
Portugal

133
49

245
469
704
126
16

167
816

* Em milhares. Fonte: «Statistiques de Main-d'Oeuvrei—1950/62»
— O.C.D.E.

5 Não dispomos de dados sobre a Turquia.
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Por seu turno os países europeus de imigração mais vultosa
foram a Alemanha, a França e a Suíça.

No entanto, é sabido que existem na Europa correntes tradi-
cionais de emigraçãx) transoceânica e é assinalável o declínio dessa
corrente emigratória, não apenas em Portugal mas na generali-
dade dos países europeus. A explicação do facto reside sobretudo
nas graves penúrias de mão-de-obra experimentadas por alguns
países europeus sujeitos a um ritmo elevado de desenvolvimento
e na própria contracção da emigração italiana^ nitidamente obser-
vável em 1962, em virtude da maior oferta interna de emprego.6

Sempre focando a questão no aspecto emprego, é elucidativo
notar que se entre 1950e 1960 o emprego agrícola em Portugal
baixou de 48% para 42% da população activa total, essa diminui-
ção tem sido muito mais rápida noutros países europeus: assim
entre 1954 e 62 o emprego agrícola pasou de 28% para 21% na
França, de 40% para 28% na Itália, e no período 1950-62 de 25%
para 14% na Alemanha7. Estes números revelam a amplitude das
transformações estruturais em várias economias europeias e a
elevada capacidade de criação de empresas dos sectores secundá-
rio e terciário dessas economias. Não é portanto de estranhar que
estas tensões internas nos mercados de emprego das nações euro-
peias industrializadas redundassem, no plano internacional, numa
atracção da mão-de-obra sujeita a desemprego ou subemprego nas
regiões europeias menos desenvolvidas.

Sendo assim, a condição básica já apontada — disparidade
acentuada de níveis de vida no conjunto europeu — pôde jogar no
sentido de amplas deslocações de mão-de-obra, dado que não era
mais do interesse dos países industrializados opor obstáculos ins-
titucionais à emigração. Ao contrário: os interesses económicos
desses países actuam já no sentido de se reduzirem os entraves
opostos à saída de trabalhadores nos próprios países de emigra-
ção, justificando por exemplo, a tentativa de acelerar a liberali-
zação dos movimentos de mão-de-obra no âmbito das nações euro-
peias da O. C. D. E. Os países «exportadores» de mão-deK)bra, por
seu turno, mesmo quando não discutam o direito do trabalhador
à emigração, não se manifestam hoje facilmente dispostos a enco-
rajar a saída da sua mão-de-obra, pois, eles próprios, começam a
sentir penúrias de trabalhadores.

O exemplo mais nítido desta situação é-nos dado pela Grécia
que em 1960 contou cerca de 50 mil emigrantes e em 1964 mais
de 100 mil, correndo o risco de suportar um fluxo emigratóírio
superior ao aumento natural da população. As autoridades gregas,
invocando convicções democráticas, incompatíveis com o uso de

6 Sem ignorar a existência doutros factores tais como o estabelecimento
dum controle mais severo da imigração por parte do Brasil.

7 Fonte: a mesma do Quadro IV.
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meios coercivos para sustar a emigração, deduzem, no entanto
dôstôs factos simultaneamente as exigências dê ritmos mais ele-
vados de desenvolvimento e de progresso social e, também, de
maior auxílio internacional para a resolução dos problemas defron-
tados pela economia.

5. Do que ficou exposto, pode concluir-se em síntese que é
a penúria de mão-de-obra nos países industrializados, num con-
texto de grande desigualdade de níveis médios de vida, que pro-
voca a crescente importância das migrações económicas intra^-
-europeias. Isto é dizer, no caso dos países de emigração — e admi-
tindo sempre que tais países não opõem obstáculos irremovíveis à
saída dos seus trabalhadores desejosos de emigrar por motivos
legítimos i—que, enquanto subsistirem as actuais disparidades no
desenvolvimento dos países europeus, se encontram à mercê das
flutuações na procura de mão-de-obra por parte das economias
industrializadas. E não apenas disso: também das flutuações no
mercado de emprego dos próprios países de emigração, «concor-
rentes» na oferta de mão-de-obra no mercado internacional
europeu.

Para explicar concretamente a importância deste último pon-
to, basta notar que a recente recessão na economia italiana, reac-
tivando a corrente emigratória, veio imediatamente, nalguma me-
dida, substituir procuras de trabalhadores portugueses para a
França e Alemanha. Se, por hipótese, um surto expansionista nas
economias espanhola e italiana se verificar simultaneamente com
um ritmo mais lento do desenvolvimento económico português e
com a permanência da alta conjuntura nos países de emigração,
será normal uma pressão maior sobre a oferta de mão-de-obra
portuguesa disponível para a emigração.

Existem assim largos factores de indeterminação que impe-
dem a estimativa da provável evolução da procura de mão-de-obra
portuguesa por parte dos países europeus que mais experimenta-
ram penúrias de mão-de-obra. Ainda assim, salvo flutuações de
curto prazo, não parece provável que aquelas penúrias diminuam
nos próximos anos, mas é antes de esperar o seu agravamento.8

A tal ponto que se receiam dificuldades graves resultantes
desta situação, logo que todos ou alguns países europeus actual-
mente menos desenvolvidos, atingindo níveis médios de vida mais
elevados em futuro próximo, possam deixar de funcionar como
reservatórios de mão-de-obra da Europa. Contudo, daxia a multi-
plicidade de variáveis em jogo, não decorre necessariamente da-

8 Cf. o «Kapport sur les problèmes de main-cFoeuvre en Europe en
1964», presente à recente Conferência da Comissão Económica para a Europa
das Nações Unidas em Genebra (documento datado de 24 de Fevereiro deste
ano), Cap. II.



quela afirmação a persistência da actual procura de mãcnde-obra
portuguesa originada sobretudo na França e na Alemanha.

Há assim, por esta via dos movimentos internacionais de
mão-de-obra, um complexo de forças incidentes na economia por-
tuguesa, directamente actuantes no mercado de emprego mas
repercutindo influências em todo o funcionamento do sistema eco-
nómico, que escapa ao controle do próprio sistema. A questão pode
parecer excessivamente teórica, mas não se afigura demasiado
ousado evocar a hipótese dum retorno macisso de emigrantes,
hipótese que apesar de improvável não está fora do campo das
possibilidades. Tal conjectura acentua a necessidade de integrar
a situação emigratória no quadro da política de emprego, como
se verá adiante.

III

O IMPACTO DA EMIGRAÇÃO NO MERCADO
DE EMPREGO DO CONTINENTE

6. Como é sabido, o desenvolvimento económico acarreta
profundas transformações na estrutura do emprego. No caso por-
tuguês, em princípio, haveria que separar duas ordens de facto-
res que afectam a evolução do emprego: os factores inerentes à
dinâmica do desenvolvimento económico português; os factores
«exteriores» a essa dinâmica, alguns resultantes de feniómienos
extra-económicos. Ainda que a dicotomia estabelecida seja dema-
siado simplista, é útil para o prosseguimento da nossa análise.

Na actuação do segundo grupo de factores que anterior-
mente considerámos, incluem-se: as incidências da emigra-
ção no mercado do emprego; as repercussões do facto de maior
volume de mão-de-obra ser subtraído à oferta de trabalho pelo
recrutamento militar nos últimos anos.

Não é nosso propósito estudar agora estas repercussões
— aliás de difícil análise, dada a escassez de informações dispo-
níveis sobre o assunto— mas apenas salientar a sua importân-
cia e possível sobreposição quanto a determinadas incidências do
fenómeno emigratório.

7. Em primeira aproximação, dois factos primordiais con-
dicionam desde 1961, por virtude da situação militar, a oferta
de mão-de-obra disponível em cada ano: uma maior mobilização
anual de jovens9; um período mais longo de serviço militar.
Vista a questão num período de vários anos —que inclua a des-
mobilização correspondente ao ano da primeira mobilização

9 Incluindo a chamada de indivíduos já tendo prestado o seu serviço
militar normal.
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«anormal»10 — poderá parecer que os efeitos se atenuam.
Pois que a maior mobilização originará maior desmobilização e,
após o impacto inicial, a situação tenderá ia estabilizar-se em
termos de oferta de mão-de-obra. A questão não é, porém, tão sim-
ples mesmo na perspectiva de mercado de emprego em que nos
colocámos. Salientemos apenas alguns pontos, que se afiguram
mais importantes.

O afluxo de mão-de-obra desmobilizada no mercado do em-
prego correspondente à maior mobilização efectuada nos últimos
anos, irá seguramente intensificar-se no ano em curso, embora
não saibamos como irá processar-se o ritmo das mobilizações e
desmobilizações no futuro próximo. Se esta mão-de-obra reingres-
sar no mercado de emprego do Continente, contribuirá certamente
para atenuar certas penúrias de mão-de-obra que, por vezes, se
atribuem exclusivamente à emigração. Porém, aqui encontra-se
uma questão fundamental: dispor-se-á a maior parte dos indi-
víduos desmobilizados a aceitar empregos que, embora consti-
tuindo vagas efectivas a preencher no mercado de emprego, não
mais correspondem aos novos níveis de aspiração do jovem que
prestou o seu serviço militar no Ultramar? É evidente que o
reingresso no meio rural será situação pouco desejada pela
grande maioria dos que deixaram de ver o mundo à escala da
sua aldeia. Na maioria dos casos, Q indivíduo regressado do Ultra-
mar desejará um emprego nos sectores secundário ou terciário,
e sentir-se-^á provavelmente atraído pelos meios urbanos. Para
que tal aspiração se concretize, sem conduzir à emigração, será
necessário em regra dispor no País duma oportunidade de for-
mação adicional e dum nível de remuneração que não se afaste
excessivamente dos salários pagos para profissões semelhantes
ou de qualquer forma acessíveis nos países de emigração. O pro-
blema não reside pois em encontrar empregos disponíveis, mas
sim oportunidades de formação para trabalhadores adultos e
níveis de remuneração superiores a um dado mínimo, abaixo do
qual surgirá facilmente a vontade de emigrar.

Seria necessário dispor de inquéritos aprofundados para
conhecer rigorosamente o que se passa com as motivações, ati-
tudes e aspirações desta categoria tão específica de entrantes
no mercado de emprego. O simples senso comum,, aliado ao conhe-
cimento empírico do que se tem passado com os primeiros tra-
balhadores formados pelos métodos da formação profissional
acelerada (f. p. a.), e na sua grande maioria desmobilizados do
Ultramar, permitem em todo o caso suprir dalgum modo a falta
daqueles inquéritos, sobretudo para simples raciocínios genéricos
como os agora pretendidos11.

10 Digamos, 1961-65.
11 A colocação dos primeiros trabalhadores formados pelo I.F.P.A. tem

sido efectuada através da Divisão de Emprego do Fundo de Desenvolvimento
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Observa-se que a simples oportunidade de formação profis-
sional, bem como a efectiva aquisição duma competência profis-
sional não são suficientes em muitos casos para decidir o tra-
balhador a permanecer no País, embora os empregos se encon-
trem disponíveis, dado que as expectativas em matéria de remu-
neração — e outras associadas, nomeadamente segurança social —
se distanciam muito das aspirações dos jovens trabalhadores.
A hipótese que aqui retemos, voltando mais adiante ao problema,
é a de que a relação entre salário no País e salário no estran-
geiro (em termos reais) é menos importante na motivação da
vontade de emigrar do que a insuficiência do salário (directo e
indirecto) pago no País em relação ao mínimo psicológico a que
o trabalhador português actualmente aspira12.

Por outro lado, convém salientar que, de momento, a oferta
de meios de formação para trabalhadores adultos é exígua em
relação às necessidades. Basta notar que um centro f. p. a. forma
cerca de 500 operários por ano e que se encontra apenas um em
funcionamento, prevendo-se a instalação de mais dois, até ao
fim de 1967; mesmo uma capacidade de formação de 1100 tra-
balhadores adultos por ano encontra-se ainda aquém duma
influência sensível nas condições do nosso mercado de emprego13.

Concluindo estas considerações, parece legítimo afirmar que
a actual situação militar tem consequências consideráveis (que
não nos é possível precisar quantitativamente) no que se refere
à oferta de emprego, quer adicionando efeitos à emigração no
sentido de contracção daquela oferta, quer introduzindo novas
motivações e aspirações nos trabalhadores reentrados114.

8. Para avaliarmos das consequências do fenómeno emigra-
tório sobre as condições do mercado de emprego no Continente,
necessitaríamos duma ampla informação sobre as tendências de

da Mão-de-Obra, e é assim possível acompanhar de perto as condições de in-
gresso no mercado de emprego desses trabalhadores.

12 Cf., infra n.° 12.
13 A utilização de dois turnos diários poderá permitir duplicar esta

capacidade de formação.
14 Há ainda a referir um novo aspecto do problema: as consequências

resultantes do maior período de serviço militar quanto à entrada no mercado
de trabalho dos jovens, antes de ingressarem nas forças armadas. Na verdade,
na expectativa dum serviço militar mais longo é lógico que para certas profis~
soes as empresas dificilmente aceitem jovens que, de antemão, se sabe que
irão interromper por 3 ou 4 anos a sua carreira profissionaL É difícil avaliar
a importância deste efeito, que actuará possivelmente mais no terciário do que
no secundário mas a tendência será ainda no sentido da contracção da mão-de-
-obra disponível para determinadas profissões.

Seria interessante conhecer uma estimativa do número de jovens que
emigram clandestinamente antes de cumprirem o serviço militar, mas não
dispomos sequer duma ordem de grandeza sobre a magnitude do fenómeno.

É errado, porém, buscar neste aspecto a principal explicação para
o surto volumoso da emigração clandestina nos últimos anos.



curto prazo naquele mercado. Embora a informação disponível
Soja bastante escassa, pêmitê-nos todavia extrair algumas con-
clusões razoavelmente seguras, que a seguir se sumariam. Iremos
sobretudo basear-nos nos relatórios sobre a situação no mercado
de trabalho elaborados pela Divisão de Emprego do Fundo de
Desenvolvimento da Mão-de-Obra, e publicados no Boletim daquele
organismo e ainda nos inquéritos de conjuntura da Corporação da
Indústria.

Como foi assinalado, existe uma certa sobreposição de
efeitos entre a emigração e a dilatação do serviço militar, não
podendo distinguir-se claramente a actuação dos dois fenómenos
no que se refere à incidência sobre a oferta de trabalho.

Dado que a contracção da oferta de trabalho, quer por
efeito da emigração quer resultante da maior mobilização militar,
se acentuou a partir de 1960, será lógico analisar a evolução dos
salários na indústria e na agricultura, em períodos separados
por aquele ano. Os resultados constam do quadro seguinte:

VARIAÇÕES ANUAIS MÉDIAS DOS SALÁRIOS
NA AGRICULTURA E NA INDÚSTRIA*

Períodos Agricultura Indústria

1953/60 3,4 3,2
1960/63 9,1 5,7
1963/64 12,1 5,5

Ê notória a aceleração do movimento da alta de salários
a partir de 1960, particularmente acentuada na agricultura, pare-
cendo que em 1964 o fenómeno se intensificou. Quer num sector,
quer noutro, mas com maior nitidez no caso da agricultura, a
rarefacção da mão-de-obra deve dar grande parte da explicação,
talvez mesmo a principal, da alta relativamente rápida de
salários.

Pretendendo-se averiguar mais em pormenor a incidência da
falta de mão-de-obra sobre as diferentes actividades, as infor-
mações disponíveis levam a crer que sejam a agricultura e a cons-
trução e obras públicas a sofrer maiores efeitos. Nas indústrias
transformadoras, a situação parece variar bastante, para uma

* Quanto à agricultura, utilizou-se a média dos salários para trabalhos
gerais (homens) no período 53/60; em 1960/63 e 63/64 indica-se a variação
média dos índices publicados no Boletim Mensal do I.N.E. Para a indústria,
calcularam-se os salários médios ponderados duma amostra de 41 indústrias
consideradas na Estatística Industrial no período 53/60, e doutra amostra
de 25 indústrias constantes do Boletim Mensal, nos restantes períodos.



dada actividade, segundo as regiões, e de actividade para acti-
vidade.

Segundo o último inquérito de conjuntura da Corporação da
Indústria, referente a Dezembro de 1964, a falta de mão-de-obra
não era considerada pela maioria dos empresários como a prin-
cipal dificuldade à expansão da produção. Apenas, um conjunto
de empresas representando 8% da produção total da indústria,
considerou a mão-de-obra como o maior obstáculo ao aumento da
produção, enquanto um grupo correspondente a 21 % referiu o
equipamento como principal fonte de dificuldades. Vendo a ques-
tão por indústrias, foram os sectores seguintes que mais sensí-
veis se manifestaram à falta de mão-de-obra: minas, têxteis,
mobiliário, tipografia, curtumes, construção de máquinas e mate^
rial eléctrico.

Como já foi dito, a situação das empresas pode variar bas-
tante, neste aspecto, dentro ao mesmo sector. Não dispomos de
informação suficiente para ajuizar da importância de factores
tais como a dimensão e a política social da empresa, mas o conhe-
cimento directo dum certo número de casos concretos permite
adiantar as seguintes reflexões:

Apesar de o fenómeno emigratório ter alastrado, nos últimos
anos, a regiões sem corrente tradicional, as condições em que a
emigração continua a processar-se dão origem a que umas regiões
estejam mais sujeitas do que outras às saídas de trabalhadores.
Assim sucede quanto à emigração clandestina, pois embora ela
se encontre praticamente generalizada a todo o Continente é mais
intensa em determinadas zonas, e também quanto à legal, quer
no respeitante aos recrutamentos anónimos quer aos nominativos,
embora por razões diversas.

Factores de localização permitem portanto diferentes inci-
dências do fenómeno emigratório. A região de Lisboa, por exem-
plo, que como é sabido constitui a principal zona industrial do
País, tem sido relativamente poupada ao impacto da emigração.

As empresas modernas,, nos sectores industriais de maior
progresso, parecem revelar-se menos vulneráveis à emigração do
que as empresas típicas de sectores tradicionais, mesmo de dimen-
sões relativamente elevadas. Até porque, nos casos em que é
possível a mobilidade profissional, ou se trata de profissões
semelhantes ainda que exercidas em actividades distintas, a ten-
dência geral para a elevação de salários faz com que a mão-de-
-obra tenda a abandonar as empresas e os sectores de menor
capacidade de pagamento e mais difíceis condições de trabalho.

9. No momento actual, a emigração não parece constituir
um entrave ao desenvolvimento da economia portuguesa. É evi-
dente que não poderá facilmente fazer-se a afirmação contrária:
de que a emigração é favorável ao desenvolvimento. E isto
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porque, como se vai mostrar, a contracção da oferta de trabalho
só poderá efectivamente ter determinados efeitos que devem ser
considerados propícios ao desenvolvimento desde que tais efeitos
se integrem no contexto duma política eficaz de desenvolvimento.
Noutra hipótese, perder-se^-ão possíveis resultados benéficos e
restará apenas a consequência palpável e imediata da emigra-
ção: a depauperação do capital mais importante duma economia
— o factor humano.

Antes de discutirmos esta questão com alguma profundidade,
convirá em todo o caso salientar que o exame das vantagens e
desvantagens da emigração do ponto de vista do desenvolvimento
não é o único critério possível para um julgamento da situação
emigratória nacional. Na verdade, se reconhecermos que a socie-
dade nacional deve encontrar-se ao serviço das pessoas que a
compõem, não devendo portanto inverter-se a correcta hierarquia
de valores, a emigração sená sempre merecedora de valoração
positiva quando determinados grupos sociais possam por essa via,
e apenas por ela, aceder a níveis de vida mais compatíveis com
a dignidade da pessoa humana.

Sem esquecer este ponto fundamental, iremos todavia situar-
-nos num plano económico, onde portanto carecerá, de exame o
fenómeno emigratório nas suas incidências colectivas ao nível
nacional.

IV

IMPLICAÇÕES DA EMIGRAÇÃO
NO DOMÍNIO DA POLÍTICA DE EMPREGO

10. Como poderá a emigração, como fenómeno decisivo na
actual conjuntura económica do País, ser interpretada de forma
a ser tida em conta na formulação da política económica e
social? E de que instrumentos se poderá socorrer esta política,
para aproveitar as possíveis consequências benéficas da emigra-
ção? Tentaremos reunir algumas reflexões que permitam respon-
der àquelas questões, ainda com maior ênfase nos aspectos que
interessam directamente à problemática do emprego.

11. Numa economia medianamente desenvolvida como a
portuguesa, observa-se simultaneamente a superabundância de
mão-de-obra indiferenciada e a escassez de operários qualificados
em grande número de profissões. Podem assim coexistir situações
de desemprego e subemprego e, por outro lado, penúrias de mão-
-de-obra qualificada. Se o fenómeno emigratório se não verifica
ou assume proporções diminutas, aqueles desequilíbrios podem
ser resolvidos ou atenuados mediante uma política económica que
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assegure a criação prioritária de novos empregos no sector secun-
dário e terciário —de molde a reduzir o desemprego e subem-
prego na agricultura— e simultaneamente promova a formação
profissional dos trabalhadores, jovens e adultos, em função das
necessidades previstas para a mão-de-obra das diferentes quali-
ficações. Ainda assim, no entanto, a política de empreso carecerá
sempre de ser integrada num corpo mais vasto de medidas de
política económica e social visando o desenvolvimento. A nossa
tese é áe que uma forte corrente emigratória, ou a possibilidade
do seu desenvolvimento, altera em profundidade os termos em
que deve ser definida a adequada política de emprego.

Um exemplo numérico, inspirado na actual situação da eco-
nomia do Continente, ajudará a precisar a questão.

Suponhamos determinada economia, no ano 0, caracterizada
da seguinte forma:

Aumento natural de activos por ano: 50 mil.

Estrutura da população activa (milhões):

I — Agricultura 1,4
II — Secundário 1,1

III — Terciário 1,0
T — Total 3,5

Produtividade sectorial (em contos por activo),
e valor acrescentado (em milhões 4e contos):

p VA

I
II

III

— 10
— 30
— 20

14
38
20

67

No ano base, o P. Nacional é pois igual a 67 milhões de contos.
Consideremos agora três hipóteses de desenvolvimento ,̂ para a
década seguinte, caracterizadas como segue:

Hipótese A

Não existe emigração, e constitui objectivo de política econó-
mica baixar a proporção áe mão-de-obra total de 40 % para 20 %,
ao mesmo tempo que se seguirá uma política agrária conducente
ao rápido aumento da produtividade agrícola: no fim do período,
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a produtividade por activo será de 2,y5 vezes superior ao valor
do ano base. Como haverá necessidade de criar grande número
de empregos nos sectores secundário e terciário (respectivamente
60 e 50 mil em média por ano) não só para absorver o aumento
natural da população activa como também para absorver a mão-
-de-obra retirada da agricultura, a& produtividades manter-seJão
nos dois sectores.

Hipótese B

Existe forte (pressão emigratória que equivale ao aumento
natural da população no período considerado: nestas condições, a
população activa mantêm-se estável ao longo do período. Prevê-se
como em Aj, um forte êxodo rural que reduzirá, em média, a
população activa agrícola em 60 mil indivíduos por ano. Porém,
como objectivos de política, far-se-ão aumentar as produtividades
em todos os sectores, de forma a permitir melhores remunerações
médias do trabalho e obstar à acentuação do fenómeno emigra-
tório. Nestas condições será apenas necessário criar 30 mil empre-
gos por ano nos sectores secundário e terciário;, pouco mais de
metade do ritmo considerado em A.

Hipótese C

Neste caso verifica-se a mesma pressão emigratória que em B,
tal como idênticas tendências no respeitante ao emprego, mas as
produtividades sectoriais, por incapacidade da política económica
e social, mantêm os valores de partida. O aumento moderado do
produto nacional) só é conseguido à custa da transferência de
mão-de-obra do primário para os outros sectores.

Estas hipóteses e os resultados decorrentes, encontram-se
sumariados nos quadros seguintes:

Situação inicial

Ano 0

I — Primário
II — Secundário

III — Terciário

Emprego

ES

1,4
1,1
1,0

Produti-
vidade

P

10
30
20

Valor acres
oentado

VA

14
33
20

Total 3,5 67



E — expresso em milhões
P — em contos

VA — em milhões de contos

Em todas as hipóteses o aumento natural da população activa
é de 50 mil em média anual.

Hipótese A — Não há emigração

Situação no Ano 10:
E p VA AE

(média anual)

1 — 0,8 25 20 —60
II _ 1,7 30 51 +60

III —1,6 20 30 +50

4,0 101 + 50

O produto nacional por activo aumentaria,, neste caso, 3,1 %
em média anual,

Hipótese B — A emigração absorve, no conjunto do período,
o aumento natural da população

Situação no Ano 10:
B P VA AE

1 — 0 3 25 20 —60
II —1^4 50 70 +30

III —18 30 39 +30

3,5 129 0

O produto nacional por activo aumentaria 9,1 % por ano,
em média.

Hipótese C — Existe emigração e êxodo rural
como no caso anterior, mas as produtividades sectoriais

mantêm-se ao longo do período

Situação no Ano 10:
K

1 — 0^
11 — 1,4

III— 1.3

p

10
30
20

VA

8
42
26

— 60
+ 30
+ 30

3,5 76 0
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O produto nacional por activo aumentaria apenas 1,4 % em
média anual.

12. A comparação das hipóteses A e B faz-nos ver claramente
em que medida a existência de emigração condiciona & elaborar
ção da política de emprego 15. No primeiro caso, o problema a
resolver,, relativamente à estratégia global! do desenvolvimento, é
o de reduzir substancialmente a mão-de-obra ocupada no primá-
rio, conseguindo maior produtividade no sector, ao mesmo tempo
que se criam empregos no secundário e terciário em número tal
que permitam absorver o acréscimo natural da população activa
e o excedente da agricultura. Nestas condições, deveriam ser pre-
teridos os investimentos intensivos em capital a favor dos cria-
dores de maiores oportunidades de emprego,, enquanto a própria
reorganização das industrias existentes não poderia ignorar a
abundância e baixo ousto da mãcsde-obra. As produtividades secto-
riais médias na indústria e nos serviços manter-se-iam estáveis
ou aumentariam pouco, sendo o aumento da produtividade média
orlobal! da mão-de-obra (3,1 % em média anual,, nas hipóteses pos-
tas) simples expressão da saída de trabalhadores da agricultura
e do sensível aumento de produtividade média naquela actividade.

O caso B exige uma estratégia global na política de desen-
volvimento sensivelmente diferente da anterior. Naquelas hipóteses,
a economia correria o risco de uma emigração crescente dificultar
ou impedir o desenvolvimento a longo prazo;, como se verifica
em C. Um fluxo emigratório substancial pode, a médio prazo,
favorecer a expansão rápida da economia, como já se disse; mas
é necessário, para issoi, mais do que uma tranquila confiança nos
«mecanismos» da concorrência. Concretamente:

Se a emigração acentua o êxodo rural, a elevação do custo
da mão-de-obra força uma reorganização agrária, sob pena de
diminuir a produção global e cessar a rentabilidade de grande
número de explorações. Como é evidente, a falta de mão-de-obra
para os1 trabalhos rurais não garante aquela reorganização mas
grera uin contexto mais favorável à adopção das necessárias trans-
formações estruturais.

Na indústria,, a elevação do custo da mão-de-obra exige maior
mecanização e o aumento de produtividade enquanto tende a
favorecer a escolha de combinações produtivas intensivas não em
trabalho mas em capital.

Neste quadro, a política de desenvolvimento deve conduzir o

15 Esta expressão entendida em sentido muito amplo, como se explicará
adiante (n.° 13).



mais rapidamente possível ao aumento da produtividade tnédiâ
do trabalho, em todos os sectores, e ao paralelo aumento das remu-
nerações, ou a pressão emigratória acelerar-se-á, mantendo-se as
disparidades de níveis de vida entre países e, além disso, ficando
aquém dum mínimo psicológico as remunerações pagas, no país
de origem, a grande parte da força trabalhadora.

Evidentemente que as situações reais transbordam larga-
mente estes esquemas simples. Não nos é possível, todavia, mais
do que tentar algumas precisões em resposta a possíveis dúvidas
que surjam perante esta argumentação, que reputamos correspon-
der ao essencial do tema em causa, na realidade portuguesa.

A política económica e social, necessária em B, e devidamente
consciente da problemática equacionada na perspectiva do empre-
go, envolveria, na nossa opinião, as seguintes dimensões funda-
mentais :

Uma política de industrialização rápida assente em indústrias
motrizes, tecnologicamente evoluídas e relativamente intensivas
em capitalM.

A autêntica reorganização agrária, capaz de libertar os exce-
dentes subempregados em relação a padrões normais de produtivi-
dade agrícola, permitindo ao mesmo tempo a aproximação sensí-
vel daqueles padrões.

A correcção das excessivas desigualdades na repartição pes-
soal e funcional do rendimento, em condições de, nomeadamente,
se atingir um mínimo na remuneração do trabalho português em
Portugal menos distanciado dos níveis europeus17.

Finalmente, uma política de emprego — em sentido restrito
— generalizando meios de formação profissional e capaz de orga-
nizar o mercado interno de emprego.

Uma questão fundamental poderá permanecer em dúvida: se
se aceitar como explicação básica das grandes migrações intraeu-
ropeias de mão-de-obra a disparidade de níveis médios de vida, da
ordem de 1 para 3 ou 4, em termos reais, como poderá tão pro-
fundo fosso ser vencido a médio prazo por um país como Portugal?
E como poderá sustar-se a emigração sem tal acontecer?

Na realidade, tais disparidades não poderão ser sensivelmente
reduzidas, na melhor das hipóteses, antes de duas ou três déca-
das e, a extrapolar-se a evolução actual — pode afirmar-se que
em 1964 a emigração de activos no Continente já foi sensivelmente

16 Cf. o nosso artigo publicado em Análise Social, n.°8 7-8, «O desenvol-
vimento industrial português e a evolução do sistema económico».

17 Cf. M. O. ESTEVES DE CARVALHO e JOÃO MOURA, «A repartição do
rendimento em Portugal Continental», artigo incluído no mesmo número espe-
cial de Análise Social e publicado na colecção de cadernos do Fundo de Desen-
volvimento da Mão-de-Obra (n.° 8). .
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Idêntica ao aumento natural da população activa16 — num hori-
zonte de 30 anos, seguramente que a população portuguesa sofreria
apreciável redução. Embora tais perspectivas sejam necessaria-
mente aleatórias, não deixam todavia de revelar sombrias possibi-
lidades.

Ora, neste ponto, torna-se evidente a acuidade desta alterna-
tiva: a pressão emigratória que actualmente se verifica no mer-
cado de emprego do Continente dever-se-á mais à disparidade de
remunerações entre o nosso País e outras nações europeias, ou à
insuficiência absoluta dos salários directos e indirectos pagos a
grande parte da classe trabalhadora, em face dum certo mínimo
de condições de vida a que a maioria legitimamente julga poder
aspirar? Sem suficiente base factual e teórica t>ara justificar uma
resposta definitiva, inclinamo-nosi, todavia, pela segunda hipótese.
Não se duvida que nas condições em que actualmente se pro-
cessa parte substancial da emigração para França, só uma insufi-
ciência absoluta de condições de vida poderia permitir que milhares
de trabalhadores emigrassem em tão precárias e arriscadas cir-
cunstâncias. Se, como é de prever, se normalizar a emigração por-
tuguesa para a Europa, diminuirão sem dúvida os riscos, mas não
cremos que necessariamente aumente a propensão para emigrar.
Na verdade, a actual conjuntura exige — não já por razões humani-
tárias, mas económicas — uma atenção pelo factor trabalho que os
empregadores e o próprio Estado desconheciam há poucos anos.
Nestas condições, não seria talvez utópico admitir que o referido
mínimo psicológico pudesse, com alguma brevidade, ser atingido,
cessando a partir desse momento a actual tensão» ainda que um
certo fluxo emigratório, regularizado, permanecesse por maior nú-
mero de anos. Mas, para tanto, seria obviamente necessária uma
política económica e social orientada em tal direcção.

O OBJECTIVO DA ORGANIZAÇÃO DO MERCADO
DE EMPREGO

13. A expressão «política de emprego» pode ser utilizada
em acepções muito diversas. No sentido mais amplo, tal como se
definiu na conferência técnica sobre problemas de emprego orga-
nizada em 1963 pela O- I. T., essa política caracteriza-se pelo
seguinte:

18 Segundo estimativa efectuada na Divisão de Emprego do Fundo de
Desenvolvimento da Mão-de-Obra.
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a) À fixação de objectivos precisos pâ^à à utilização de mão-
-de-obra a curto e a médio prazo e o estabelecimento de progra-
mas de acção correspondentes.

b) A fixação de objectivos a longo prazo e de instrumentos
adequados para o desenvolvimento das capacidades humanas, sobre-
tudo pela educação e formação.

c) A organização do mercado de emprego com vista ao
aumento da mobilidade da mão-de-obra e da sua capacidade de
adaptação às transformações resultantes do desenvolvimento
económico e do progresso jtécnico.

d) O auxílio aos trabalhadores total ou parcialmente desem-
pregados, não obstante as medidas anteriormente previstas.

Sendo assim, a «política de emprego» inclui medidas e pers-
pectivas de ordem muito diversa, desde um nível macro-económico
de planeamento global até outro mais restrito de medidas de
protecção social a determinadas categorias da população. Nos
números anteriores, ao tentar-se situar o fenómeno emigratório
na totalidade da evolução económico-social do País, teve-se pre-
sente a concepção mais lata da política de emprego que, afinal,
consiste em traduzir em termos de mão-de-obra o esforço de desen-
volvimento de dada sociedade, com as consequentes implicações
no domínio dos objectivos e instrumentos da política económica e
social, nas suas várias modalidades. O nosso propósito será agora
o de salientar o objectivo da organização do mercado de emprego
a que a própria política de emprego, a curto e médio prazo, deve-
ria dar relevo no nosso País, exactamente em consequência da pre-
sente conjuntura.

Para que se possa falar dum mercado de emprego organizado,
é necessário, em síntese, preencher as seguintes condições:

Dispor duma informação, de curto prazo, suficientemente
detalhada por profissões e regiões, relativamente às ofertas (por
parte dos empregadores) e aos pedidos de empregos (efectuados
pelos trabalhadores). Só esta informação poderá, afinal, permitir
conhecer as tendências de curto e médio prazo do mercado de
trabalho e efectuar previsões de emprego, devidamente fundamen-
tadas, nos mesmos horizontes temporais.

Dispor também de meios de ajustamento entre a oferta e a
procura de mão-de-obra, a curto e médio prazo, do tipo seguinte:
centros públicos e gratuitos de colocação, implantados à escala
regional, efectuando o encontro entre as ofertas e pedidos de em-
prego, quando necessário através dum sistema de compensação
inter-regional; centros de informação e orientação profissional em
condições de encaminharem os trabalhadores jovens e adultos para
as profissões mais consentâneas com as suas aptidões e preferên-
cias por um lado, e as tendências no mercado de emprego, por
outro lado; meios de formação e readaptação profissionais para

m



trabalhadores jovenê é adultos, Complementares das formas tra-
dicionais de ensino profissional, que exigem períodos mais longos
de formação e não são adaptáveis, senão a longo prazo, às modifi-
cações na procura de mão-de-obra.

Este último aspecto tem como exemplo mais característico o
sistema de formação profissional acelerada que permite a um
trabalhador não qualificado adquirir nalguns meses uma compe-
tência profissional.

Deste modo, o termo organização aplicado ao mercado de
emprego implica simultaneamente duas ideias básicas: de conhe-
cimento aprofundado das tendências de curto prazo na conjuntura
do emprego; de actuação, por diversos meios rapidamente inci-
dentes naquela conjuntura, no sentido de fazer adaptar a oferta
de trabalho às variações na procura e reciprocamente, embora a
influência neste sentido seja muito menor. O que está em causa, na
prática, para se poder falar dum mercado organizado de mão-de-
-obra é, por um lado dispor dum Serviço Nacional de Emprego,
tal como foi nomeadamente definido na Convenção e na Recomen-
dação n.os 88 da O. I. T. datadas de 1948-19 e, por outro, duma
política maleável de formação profissional em termos de Minis-
tério do Trabalho.

Este objectivo da política de emprego — embora não resolva,
só por si, o essencial da temática de fundo anteriormente exposta,
num quadro mais amplo — reveste-se de acuidade particular no
caso português. É suficiente observar que a normalização da cor-
rente emigratória, o conhecimento seguro desse movimento, enfmi
a possibilidade de atenuar a curto e médio prazo as tensões actuais
do mercado de mão-de-obra no Continente postulam a organização
daquele mercado, no sentido que se definiu.

Julho de 1965

!» Cf., sobre este assunto, Nuno de BRAGANÇA, «O Serviço de Em-
prego na Política de Mão-de-Obra», caderno do F.D.M.O., n,° 3.
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