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A repartição pessoal
do rendimento
em Portugal:
análise no período
do I e II Planos de Fomento
A definição e enquadramento de urna política de rendimentos pressupõe o estudo analítico da repartição nos seus vários aspectos.
No presente trabalho estuda-se a repartição
pessoal do rendimento em Portugal no período de 1953-1964, que abrange o I e o 11
Planos de Fomento, ficando os restantes aspectos para um artigo subsequente. Entre as
conclusões expressas sublinha-se a conveniência de estabelecer medidas com vista a
uma repartição mais equitativa do Rendimento Nacional.

O estudo analítico da estrutura da repartição nos seus vários
aspectos — pessoal, funcional, redistributivo e de aplicação dos
recursos — é indispensável à definição e enquadramento das medidas de actuação inerentes a uma política de rendimentos. Sem
este estudo não será possível diagnosticar as causas concretas e as
motivações específicas sobre as quais importa actuar em cada caso
e, com essa base, fazer a selecção de medidas válidas e adequadas
ao fim em vista; qualquer construção teórica, por mais completa
e bem estruturada que se afigure, correrá sempre o risco de, na
prática, ser inadequada à estrutura sócio-económica específica.
São escassos, para o caso português, os elementos básicos
apropriados ao estudo dos múltiplos aspectos da repartição, sendo
praticamente inexistentes os dados indispensáveis à análise da
repartição pessoal, que exige o conhecimento estratificado da
população por classes de rendimento e a respectiva discriminação
das principais fontes desse rendimento — remunerações, rendas,
lucros, juros, pensões, subsídios, etc.
Apesar disso, dentro das limitações impostas pelo reduzido

número de elementos estatísticos disponíveis, procurar-se-á delinear as estruturas características da repartição pessoal, da repartição funcional, da redistribuição efectuada e da aplicação dos
recursos, através da análise do que se passou no período que
corresponde aproximadamente à vigência do I e II Planos de
Fomento (1953-1964) e, sempre que se dispuser de dados, procurar-se-á ainda observar o ano de 1965. Neste primeiro artigo focar-se-á
apenas !a repartição pessoal. Os restantes aspectos serão tratados num artigo subsequente.
0.

Introdução

a) Considerações gerais
Embora a escassez e imprecisão dos elementos estatísticos
disponíveis diga respeito, de uma maneira geral, a todos os aspectos do estudo da repartição, sem dúvida que no relativo à repartição pessoal a ausência de dados apropriados é praticamente total.
Os únicos elementos disponíveis que até à última reforma fiscal
se apresentavam com algum interesse para o estudo deste problema eram os publicados na Estatística das Contribuições e Impostos sobre o imposto complementar, pois, apesar das limitações
que lhe estavam inerentes—quer pelas lacunas derivadas das
isenções estabelecidas por lei, quer pelo próprio coeficiente de
fraude a que, em geral, as declarações dos contribuintes estão
sujeitas — era possível, contudo, estratificar a população por classes de rendimento, dado que, pelas suas características específicas,
é o único imposto que procura atingir o rendimento global do
agregado familiar independentemente da sua origem. Presentemente, até a utilização dessa fonte se tornou impossível, visto que
os elementos publicados relativamente ao imposto complementar
dizem respeito apenas ao montante de colectas recebidas e a
multiplicidade de tipos de isenções e o condicionalismo metodológico para a determinação dessas colectas, estabelecido na lei vigente, tornam praticamente impossível e sem significado a conversão directa dos escalões dessas colectas em escalões de rendimento.
Como, porém, se julga indispensável dar uma ideia, ainda que
grosseira, do tipo de repartição pessoal existente no país, apresentar-se-ão alguns indicadores entre os que se afiguram mais expressivos para revelar as suas linhas fundamentais.
Na medida em que a estrutura dessa repartição está dependente da estrutura da repartição funcional (remuneração dos factores trabalho e capital) e é determinada, em grande parte, pela
distribuição da posse dos factores produtivos, na ausência de elementos apropriados procurar-se-á avaliar a repartição pessoal por
via indirecta.

Começar-se-á por sintetizar as conclusões de um estudo em
que se analisam alguns indicadores que poderão revelar
o tipo de
estrutura da repartição pessoal existente em 1962 1, desenvolvendo-se em seguida, mais detalhadamente, a análise das remunerações e suas condicionantes entre 1953 e 1964.
b) Indicadores da Repartição Pessoal
A estrutura da repartição pessoal revelada pelo imposto complementar de 1962, depois dos ajustamentos e correcções que foi
possível introduzir nos elementos publicados com vista a reduzir
as limitações a eles inerentes, conduz às seguintes conclusões fundamentais:
— apenas 2,3% das famílias usufruíam de rendimentos iguais
ou superiores a 60 contos anuais;
— das famílias incluídas nestes 2,3 % cerca de 65 % recebiam
rendimentos anuais entre 60 e 100 contos, dispondo apenas
de 20,2% do rendimento global abrangido pelo imposto
complementar; enquanto cerca de 12% que usufruíam
rendimentos iguais ou superiores a 200 contos, dispunham
de 54,1% do referido rendimento;
— os distritos que apresentavam as mais elevadas concentrações de rendimento nos escalões iguais ou superiores a
60 contos anuais eram Beja e Évora, enquanto as percentagens relativas a Bragança, Vila Real e Viseu, revelavam
ser nestes distritos que a repartição pessoal era mais equitativa ;
Dado que o imposto complementar não incidia sobre os escalões de rendimento inferior a 60 contos tornou-se necessário recorrer a outras fontes para tentar preencher esta lacuna. Em primeiro lugar, procurou-se obter elementos respeitantes ao rendimento do trabalho, por escalões, discriminando o grupo de empregados por conta de outrem e o dos funcionários públicosj; em
segundo lugar, reuniram-se alguns elementos, também por escalões, relativos à repartição dos rendimentos da Agricultura e da
Indústria e Serviços.
E evidente que, enquanto no imposto complementar já se
encontravam acumulados os rendimentos de que a família dispõe,
seja qual for a sua origem, o mesmo não sucede com estes elementos pois, por serem parcelares, não fica anulada a possibilidade
de acumulação na perspectiva pessoal, podendo, por exemplo, o
1
«A Repartição do Rendimento era Portugal Continental» de Odete
Esteves de CARVALHO e João MOURA, in Análise Social, II (7-8), semestre 1964,
pp. 720-746.
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mesmo indivíduo receber rendimentos do trabalho e da Agricultura
ou da Indústria e Serviços.
No que se refere ao rendimento do trabalho, os números revelam, para 1962, que:
— segundo o imposto profissional, 92,8% dos trabalhadores
por conta de outrem, não incluindo os funcionários públicos, recebiam
uma remuneração anual igual ou inferior a
15 contos2 e apenas 1,1:% um montante superior a 50
contos;
— a distribuição dos funcionários públicos é relativamente
mais equilibrada. Segundo uma estimativa feita com base
no Orçamento Geral do Estado, apenas 11,8 % se situavam
no escalão mais baixo, isto é, recebiam menos de 15 contos
anuais e cerca de 6,7% tinham remunerações superiores a
50 contos;
— em relação ao total de trabalhadores por conta de outrem
(incluindo, portanto, os funcionários públicos), a estimativa
revela que 85,2 % recebiam menos de 15 contos e 1,6 %
mais de 50 contos;
Quanto à distribuição das unidades produtoras por escalões
de rendimento, conclui-se, através das contribuições predial e
industrial pagas em 1962, que:
— no sector agrícola, cerca de 89,5!% das unidades colectadas
usufruíam, em média, menos de 12 contos anuais, beneficiando no seu conjunto, de 32,4% do rendimento da
propriedade rural, enquanto, em contrapartida, 1,9% dos
proprietários com rendimento médio anual superior a 59
contos, concentravam 45,8% desse rendimento;
— na Indústria e Serviços, 83 % das empresas colectadas
usufruíam apenas 10,6% do total do rendimento dos respectivos sectores, cabendo, portanto, às restantes empresas
(17%) 89,4% desse rendimento;
— em qualquer dos ramos de actividade, tem predomínio anormal a percentagem de contribuintes com rendimentos baixos, donde resulta disporem esses contribuintes de uma
percentagem de rendimento fraca. Porém, salienta-se que,
embora este facto pareça mais acentuado no caso da Indústria e Serviços, há que ter em consideração, na perspectiva da repartição pessoal, o carácter societário de
2
Em 1964, segundo a mesma fonte, cerca de 92,5 % recebem menos de
18 contos anuais, uma vez que apenas 7,5 % do total de trabalhadores por
conta de outrem, excluindo os funcionários públicos, pagavam impostos; e, naquela data, o limite de isenção já se tinha elevado de 15 para 18 contos.

grande número de empresas industriais e de prestação <te

serviçosi, donde deriva que o número de pessoas beneficiadas
com aqueles rendimentos é superior ao número de contribuintes.

Em face dos números apresentados, constata-se imediatamente
a relativa coincidência entre a percentagem de 1,6 % do total dos
empregados que trabalham por conta de outrem na classe re remunerações anuais superiores a 50 contos; a percentagem de 1,9 %
dos proprietários rurais com rendimento anual superior a 59 contos; e a percentagem de 2,3 % obtida através do imposto complementar relativo às famílias com rendimentos globais acima de
60 contos. Deste modo, chega-se à conclusão de que a percentagem
da população que beneficiava, em 1962, de rendimentos anuais
superiores a este montante devia ser, efectivamente, muito escassa.
c) Análise das remunerações médias do trabalho e das suas
condicionantes fundamentais
O nível das remunerações e a sua distribuição escalonada
constituem, na realidade, um factor fundamental na determinação
da estrutura da repartição pessoal, dado que, segundo o censo de
1960, 74 % da população activa portuguesa é empregada por conta
de outrem e, provavelmente, terá como fonte dos seus rendimentos,
se não exclusiva
pelo menos predominantemente, a remuneração do
seu trabalho3. Tendo presente que, a cada elemento independente 4
3

Não existem em Portugal inquéritos sobre a origem do rendimento
das várias categorias socio-económicas, nem das percentagens que representam
as receitas provenientes das diversas fontes em relação ao rendimento global.
A afirmação baseia-se, portanto, nos resultados de um inquérito francês publicados> em 1963, no n.° 6 de Études et Conjoncture, pelos quais se conclui que
as percentagens das receitas provenientes do trabalho são, em relação ao
rendimento global da família e segundo a categoria sociot-profissional do seu
chefe, as seguintes:
Operários
96,0 %
Assalariados agrícolas
94,7%
Outras categorias
92,4%
Empregados
91,2%
Quadros médios
89,7%
Pessoal de serviços
87,8 %
Profissões liberais
70,0%
Pessoas inactivas
30,4%
Agricultores
20,1 %
Patrões da indústria e comércio
10,9 %
Total (média)
'67,6%
Muito embora as condições sócio económicas difiram consideravelmente
julga-se, porém, que, sob este aspecto, tais elementos constituem um indicador
válido4 do que, provavelmente, se passará em Portugal.
Por independentes entendam-se os que têm como meio de vida princi-
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da população correspondem, em média, 2 pessoas que, em printjípio, dependerão monetariamente do rendimento auferido por ele5,
chega-se à conclusão de que o bem-estar de cerca de 75 % da população total depende,
mais ou menos directamente, da remuneração
do factor trabalho 6. Daí a importância de um estudo, tanto quanto
possível detalhado, da estrutura das remunerações e das suas condicionantes fundamentais com vista ao esclarecimento da repartição pessoal e a determinação das principais distorções em relação
às quais haverá necessidade de seleccionar medidas de actuação
eficazes para as neutralizar. Estas medidas constituirão, aliás, os
meios de acção de uma política salarial que vise a harmonização
das remunerações dos vários tipos de trabalhadores, objectivo
fundamental e indispensável ao seu enquadramento na finalidade
da política de rendimentos e da qual constitui, por sua vez, um
eficaz instrumento, dada a amplitude da sua repercussão na estrutura da repartição.
A harmonização deverá ser feita, por um lado, entre as remunerações dos trabalhadores dos vários sectores de actividade, qualificações, sexos e regiões e, por outro, entre a remuneração do
trabalho e do capital, pelo que importa diagnosticar a evolução
das principais condicionantes e determinantes daquelas remunerações, nomeadamente o custo de vida, a produtividade, o emprego,
as remunerações contratuais e as taxas de lucro.
Dentro das limitações que a precariedade dos dados estatísticos impõe, quer no que se refere à extensão, quer quanto à precisão dos elementos, procurar-se-á traçar as linhas fundamentais
da estrutura da população que trabalhava por conta de outrem,
segundo as classesi de remunerações, em 1964, e dos níveis das
remunerações médias praticadas nos vários sectores da actividade
económica e distritos, bem como as respectivas evoluções no período 1953-1964. Em relação à qualificação e ao sexo, os elementos
disponíveis permitirão apenas uma análise estática referente a
Janeiro de 1965, através da qual se procurará seriar as características fundamentais das estruturas daqueles tipos de remunerações; as evoluções do custo de vida e da produtividade serão traçadas para o período 1953-1964, não sendo, no entanto, possível
pai a remuneração da sua profissão e os que têm rendimentos de bens
próprios.
5
Só se consideram as pessoas dependentes a cargo do chefe-de-família
ou de outras pessoas não especificadas., excluindo-se, portanto, os que dependem da
Assistência e de esmolas.
6
Em relação à restante população, cerca de 23 % está ligada à remuneração do factor capital (os patrões, os isolados, os que têm como meio de
vida os rendimentos de bens e todos os que dependem delesi), 1 % tem como
fonte principal do seu rendimento as pensões, 0,4 % depende da Assistência
e 0,2 % depende de esmolas.
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efectuar o estudo detalhado sobre a influência do nível de emprego
e das convenções colectivas no nível de salários por não se dispor
ainda de elementos apropriados. No que se refere às taxas de lucro,
só se conseguiram obter elementos, referentes a 1964, para algumas actividades.
A análise dinâmica será baseada, fundamentalmente, nas médias dos anos 1953/4, 1958/9 e 1963/4, que correspondem, aproximadamente, ao início e ao fim dos dois primeiros Planos de Fomento. Optou-se por médias de dois anos com vista a eliminar a
influência de flutuações ocasionais.
As fontes utilizadas foram as seguintes: a Estatística Industrial, a Estatística das Sociedades, o Anuário Estatístico do Instituto Nacional de Estatística, o Orçamento Geral do Estado e as
recolhas de elementos sobre mão-de-obra efectuadas pela Divisão
de Estatística do F. D. M. O., referentes a Janeiro de 1964 e de
1965, bem como os IX e X Recenseamentos

Gerais da População

e as estimativas da população activa elaboradas no mesmo Fundo.
1.

Distribuição dos Trabalhadores por Conta de Outrem por
Classes de Remuneração, em 1964

Os elementos disponíveis mais actualizados e que apresentam
maior interesse para revelar a estrutura global das remunerações
são os apuramentos da recolha de 1964 efectuada pelo F. D. M. O.,
com base nos quais foi possível obter a distribuição dos empregados e assalariados da Indústria e Serviços segundo os escalões de
remuneração. Esses elementos foram já objecto de uma análise 7
na qual se concluiu em síntese que:
— 76,3 % do total de trabalhadores (homens e mulheres abrangidos pela amostra) auferiam uma remuneração diária
inferior a 60$00, o que corresponde, aproximadamente,
a
8
uma remuneração anual de 18 contos
.
De
salientar
que
este montante foi considerado por lei 9 como limite de isenção de pagamento de imposto profissional, limite esse estabelecido «no propósito de salvaguardar, em relação a muitos trabalhadores, o mínimo de existência...»;
— 69,7 % dos trabalhadores recebiam menos de 50$00 por dia,
ou seja, o equivalente a cerca de 15 contos anuais; e um
7

«Análise da Distribuição dos1 Trabalhadores da Indústria e Serviços
por Classes de Remuneração em 1964», elaborada na Divisão de S'alários do
F.D.M.O.
e publicada no Boletim, n.° 7 do mesmo Fundo.
s
Admitindo a hipótese de trabalharem 300 dias por ano.
® Decreto-Lei n.° 44 305, de 27/4/62.
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pouco mais de metade dos trabalhadores da Indústria e Serviços (56,6%) auferiam uma quantia diária inferior a
40$00, o que corresponde, aproximadamente, a 12 contos
anuais;
— 7,6 % dos trabalhadores da amostra recebiam, diariamente,
mais de 120$00, 3,2 % mais de 170$00, o que equivale, por
ano, a cerca de 51 contos; e só 2,2 % ganhavam mais de
200$00, isto é, aproximadamente 60 contos anuais.
Sendo as remunerações dos trabalhadores rurais, em média,
inferiores a 12 contos 10 e dispondo-se da distribuição dos funcionários públicos por níveis de remuneração, apresenta-se, no quadro A.l, uma estimativa, por escalões de remuneração, da distribuição, em 1964, do total da população que trabalhava por conta
de outrem, ou seja, da população cuja principal fonte de rendimento era o trabalho. Da sua leitura conclui-se que:
— a estrutura da distribuição da população trabalhadora total,
segundo as classes de remunerações, apresentava desníveis
mais acentuados do que a revelada pela amostra relativa
à Indústria e Serviços, pois, apesar de a distribuição dos
10
A remuneração do trabalhador rural era, segundo o Anuário Estatístico, de 35$70 por dia,, pelo que, mesmo admitindo a hipótese de se trabalhar 312
dias por ano, nunca se atingiria aquela verba anual. Por outro lado, a maior
parte dos trabalhadores agrícolas é constituída por indiferenciados e as
remunerações anuais dos qualificados não deverão diferir acentuadamente das
dos trabalhadores não qualificados. A média anual estimada para os trabalhadores rurais em 1964 foi de 7140$00. Ao nível do distrito, apenas ©ir
Lisboa* Leiria» Santarém e Vila Real os trabalhadores rurais do sexo mas^
culino auferiam, em 1964, salários médios superiores a 40$00. Para os trabalhadores destes distritos poderem receber uma remuneração anual superior
a 12 contos seria necessário admitir a hipótese de trabalharem, pelo menos,
219 dias noi distrito de Lisboa, 277 em Leiria, 282. em Santarém e 298 em Vila
Real. Com excepção de Lisboa, julga-se, porém, que seria pouco real admitir
tais hipóteses tanto mais que os únicos elementos disponíveis indicam como
média geral do Continente cerca de 200 dias de trabalho para os anos de
1958 a 1960.
Perante estas constatações julgou-se que, dentro da limitação imposta
pelos elementos disponíveis, a maneira mais correcta de estimar aproximadamente o número de trabalhadores agrícolas com remuneração igual ou superior a 12 contos anuais seria calcular o número de homens adultos que trabalham na agricultura em Lisboa e de tratoristas existentes no Continente
visto que, normalmente, recebem remunerações sensivelmente superiores
à média. Pela mesma razão também se deveriam incluir neste escalão os enge^
nheiros agrónomos e os regentes agrícolas que trabalham por conta de outrem^
assim como os mestres e capatazes. Como, porém, não foi possível estimar
o seu número, não se incluíram no segundo escalão. Apesar disso, pensa-se que
este facto não afectará substancialmente as conclusões, uma vez que deverão
representar relativamente pouco no total de trabalhadores agrícolas.

Distribuição, em percentagem, dos trabalhadores por conta
(19
QUADRO A.1
Escalões de remuneração
(escudos)
Mensal
Diária

Conversão

Conversão com base em

1

menos de
40 a
50 a
60 a
120 a
140 a
170 a
mais de

Anual

40
50
60
120
140
170
200
200

26 dias

25 dias

312 dias

2

3

4

menos de 1 040
1 040 a 1 300
1300 a 1560
1 560 a 3 120
3 120 a 3 640
3 640 a 4 420
4 420 a 5 200
mais de 5 200

menor ou igual a
+ 1000 a
+ 1 250 a
+ 1500 a
+ 3 0O0 a
+ 3 500 a
+ 4 250 a
mais de

1 000
1250
1500
3 000
3 500
4 250
5 000
5 000

menos de
12 480 a
15 600 a
18 720 a
37 440 a
43 680 a
53 040 a
mais de

12 480
15 600
18 720
37 440
43 680
53 040
62 400
62 400

TOTAL
FONTE: (a) Anuário Estatístico.
(6) Recolha de elementos sobre mão de obra, realizada em Janeiro de 1964, pela Divisão de
(c) Estimativa da distribuição do número de funcionários por classes de vencimento publicada no
• Nota: Na Agricultura, a conversão das remunerações diárias om anuais foi feita com base na hipótese
rações, com validade exclusiva para a agricultura, deverão considerar-se como escalões de referência
e o. Isto porque se julga mais válido, sob o ponto de vista de estudo de repartição dos rendimentos,
montantes anuais do que nos diários. Assim se justifica que, embora alguns trabalhadores agrícolas
mero de dias em que recebem remuneração não foi suficientemente elevado para possibilitar o seu
ou 300 dias de trabalho.
Na Indústria e Serviços o enquadramento dos trabalhadores nas várias classes de remuneração foi
mento de horas extraordinárias nem quaisquer tipos de gratificações, subsídios, ajudas de custo, etc.

kkk

do outrem, por classes de remuneração, na Metrópole *
64)

Agricultura

Indústria
e
Serviços

Funcionários
Públicos

300 dias

(a)

(b)

(e)

5

6

7

8

Total

com base em

menor ou igual a
+ 12 000 a
+ 15G0O a
+ 18 000 a
+ 3>6 000 a
+ 42 000 a
+ 51 QO'0 a
mais de

12 000
15 000
18 000
36 000
42 O00
51 000
60 000
60 000

9

92,1
7,9
—
—.
—,
—
—
—,

56,6
13,1
6,6
16,1
1,7
2,7
1,0
2,2

12,7
34,7
38,5
5,1
1,7
3,2
4,1

62,7
11,6
6,7
13,1
1,4
1,9
0,9
1,7

100

100

100

100

Estatística do F.D.M.O.
Diário Popular de 14 de Junho de 1966.
de os dias de trabalho serem, em média, inferiores a 250. A fim de não incroduzir novo escalão de remunepara o enouadramento das remunerações anuais dos trabalhadores agrícolas os apresentados nas colunas 4
estabelecer uma comparação, entre os níveis de remuneração praticados nos vários sectores, com base nos
recebam por dia mais de 50$00, apareçam todos classificados nos dois primeiros escalões uma vez que o núenquadramento no escalão de remuneração anual que lhes equivalia, isto é, o determinado com base em 313
feito apenas com base nas remunerações normais pagas em dinheiro, isto é, não se consideraram nem o paga-

funcionários públicos ser mais favorável, a importância dos
trabalhadores rurais que usufruíam, em média, remunerações iguais ou inferiores a 12 contos anuais faz elevar a
percentagem dos que recebiam 18 contos ou menos de
76,3 % para 81 >%. Isto quer dizer que, aproximadamente,
1900 mil trabalhadores recebiam anualmente um montante
igual ou inferior a 18 contos dos quais cerca de 79 mil eram
funcionários públicos11;
— 62,7% dos trabalhadores recebiam 12 contos anuais ou
menos e 74,3 % 15 contos ou menos. De salientar o facto
de esta perecentagem ser inferior à estimada para 1962
(85,2%);
— a percentagem de trabalhadores com remuneração média
superior a 51 contos era de 2,6 %, reduzindo-se ainda ligeiramente (1,7%) o número com remunerações superiores
a 60 contos. Também neste caso as percentagens são um
pouco mais favoráveis que as obtidas para 1962 (constituíam cerca de 1,6 % os que, em 1962, beneficiavam de
remuneração superior a 50 contos anuais).
Sob o ponto de vista regional, a distribuição dos trabalhadores por classes de remuneração difere consideravelmente de distrito para distrito. Os elementos de que se dispõe e que se referem
apenas à Indústria e Serviços figuram no quadro A.2. e nele se
observa que, em quase todos os distritos, mais de 76,6 % dos trabalhadores tinham, em 1964, remunerações inferiores a 60$00 diários, ou seja 18 contos anuais, constituindo apenas excepção os
distritos de Lisboa e Santarém. Nos distritos de Aveiro, Beja,
Braga, Vila Real e Faro a percentagem de trabalhadores com remunerações inferiores a 60$00 ultrapassava os 90 %, sendo ainda de
assinalar que nos casosi de Braga, Beja e Faro, o número dos que
ganhavam menos de 40$00 representa mais de 80 %. Em contrapartida, o distrito que apresenta percentagem mais elevada de
trabalhadores nas classes de remuneração superiores a 120$00 era
Lisboa onde a percentagem dos que ganhavam mais que esta quantia se eleva a 17,5 % e a dos que auferiam mais de 200$00 por dia
se aproximava dos 6,2 %.

11
Destaca-se que, apósi a atribuição, em Setembro de 1966, do subsídio
eventual de custo de vida, aquele número reduziu-se para cerca de 19 mil
funcionários.
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2. Remunerações Médias Anuais por Sectores da Actividade e sua
Evolução no Período 1953-1965

2.1 Nível Geral das Remunerações Médias Anuais do Trabalho
nos Principais Sectores da Actividade Económica
O nível das remunerações auferidas pelos trabalhadores e a
forma como se processa a sua evolução variam de actividade para
actividade.
No gráfico A.l apresenta-se a evolução das remunerações
médias dos trabalhadores portugueses no período 1953-1965 bem
como as evoluções nas principais divisões da actividade económica.
As linhas traçadas mostram a tendência dessas evoluções e o seu
ajustamento em relação aos pontos reais foi feito pelo método dos
mínimos quadrados.
Deverá ter-se presente que as médias apresentadas traduzem,
simultaneamente, o aumento inerente à elevação efectivamente
processada nas remunerações e o aumento resultante da alteração
da própria estrutura
da população trabalhadora segundo o nível
de qualificação 12, pois não se dispõe de dados para avaliar estas
influências separadamente.
Da observação do gráfico A.l e dos elementos contidos no
quadro A.3 conclui-se que a remuneração média ponderada de todas
as divisões da actividade económica se situava, em 1953/4 em 7,8
contos, elevando-se esse montante para 9,8 contos13em 1958/9, para
14 contos em 1963/4 e para 16,6 contos em 1965 . Esta evolução
corresponde a uma taxa de crescimento médio anual de 6% no
decénio de 1953/4 a 1963/4, verificando-se, contudo, que o aumento
da remuneração média foi mais acentuado no decurso do II Plano
de Fomento do que no I, pois, enquanto no período 1953/4 a
1958/9 a taxa anual foi de 4,5!% entre 1958/9 e 1963/4 essa percentagem elevou-se para 7,5 %.
Excluindo a remuneração dos empregados nos serviços do
sector público, o que corresponde14 praticamente a isolar a remuneração média do sector privado , verifica-se que, muito embora
se obtenha um nível mais baixo que o anterior, a taxa de crescimento é ligeiramente mais elevada, dado que a evolução das
12
A ausência de elemento® não permite avaliar a amplitude desta alteração de estrutura; porém, sem dúvida que ela se verificou, até porque é inerente ao próprio processo de desenvolvimento que, para se processar, exige
maiores
quantidades de mão-de-obra qualificada.
13
Trata-se de preços correntes, pois a relacionação das remunerações
com o14custo de vida é encarada, adiante, no ponto 6.
Não há coincidência rigorosa, dado que não se excluíram os trabalhadores das empresas do sector público nas restantes actividades — Electricidade, Transportes, etc. — mas o seu número é relativamente pequeno.
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remunerações do sector público foi apenas de 25,8% entre
1953/4 e 1963/4, o que corresponde a uma taxa anual de 2,3 %.
Os valores a que se chegou mostram que as remunerações do sector privado cresceram, em média, 6,5 % ao ano entre 1953/4 e
1963/4, observando-se uma taxa de 4,7 % no primeiro período
e de 8,3 % no segundo.
Evidentemente que o salário médio e a respectiva evolução
resultaram da conjugação dos níveis e evoluções salariais existentes
nos vários ramos da actividade económica, constatando-se diferenças acentuadas tanto entre níveis como entre as taxas de crescimento verificadas em cada um deles.
Assim, nota-se uma acentuada diferença entre a remuneração média anual auferida pelos empregados bancários (32,2
contos15em 1953/4 e 48,9 contos em 1963/4) e a dos trabalhadores
rurais (3,9 contos no início do período e 6,8 contos no final).
Além dos Bancos e Seguros, as actividades que pagavam mais
elevadas remunerações médias anuais foram, por ordem decrescente :

Electricidade
Serviços Públicos
Transportes, Armazenagem e Comunicações
Comércio
Pesca

1963/4
contos

1965
contos

30,1
26,1

35,2
27,7

24,4
21,1
18,0

26,9
23,5
21,4

enquanto as que apresentavam médias mais baixas foram, por
ordem crescente:
1963/4 1965
contos contos

Agricultura
Indústrias Extractivas
Indústrias Transformadoras .
Serviços Privados
Construção e Obras Públicas

6,8
11,7
13,3
13,6
14,3

7,6
13,1
15,6
15,8
16,2

15
A remuneração média anual do trabalhador rural foi calculada, multiplicando o salário diário, obtido dos elementos publicados no Anuário Estatístico, por 200 dias de trabalho. Este número resultou de estimativas feitas
com base em dados apresentados em «Níveis de Desenvolvimento Agrícola no
Continente Portugniês» por Eugénio de Castro CALDAS e Manuel dos Santos
LOUREIRO ; e em «Formação e Repartição do Rendimento Agrícola em Portugal
Continental» por João CRUZEIRO — Análise Social, n.° 13, 1.° trimestre, 1966.
É provável que se tenha verificado uma evolução desse número de dias,

Estas posições relativas são confirmadas, na sua maioria,
pelos apuramentos
da recolha de elementos sobre mão-de-obra do
F. D. M. O.16 referentes a Janeiro de 1965:
Salário
diário

Bancos e Seguros
Electricidade
Transportes e Comunicações
Comércio
Pesca
Indústrias Transformadoras
Construção
Indústrias Extractivas

126$00
99$00
85$00
84$00
61$00
49$00
48$00
46$00

Muito embora estas remunerações diárias não sejam rigorosamente comparáveis com as anuais, apresentadas no quadro A.3
uma vez que o número de dias de trabalho prestado anualmente
varia de actividade para actividade, constituem, no entanto, um
elemento válido para controlo do grau de veracidade dos elementos
apresentados. De salientar apenas o caso da Construção, cujo
nível de salários, segundo a recolha do F. D. M. O., mostra ser
relativamente mais baixo do que o das Indústrias Transformadoras, enquanto que os valores obtidos através da Estatística
das Sociedades para a média anual revelam o contrário. Aliás, a
posição indicada por aquela fonte deve ser efectivamente mais
correcta, dado que a amostra da Estatística das Sociedades se
considera, neste caso, das menos representativas.
A ordenação das actividades em 1963/4 não revela modificações sensíveis em relação à que se verificava em 1953/4, sendo
apenas de destacar a descida de posição relativa dos Serviços
Públicos e da Pesca que, de segundo e quinto lugar em 1953/4
passaram, respectivamente, para terceiro e sexto em 1963/4
e 1965. Isto foi motivado pelo facto de as taxas de aumento anual
de que beneficiaram os vários sectores não se terem afastado
muito, de um modo geral, da taxa verificada para a média (6 %
entre 1953/4 e 1963/4). De destacar unicamente o Comércio, onde
se verificou o mais elevado aumento médio (7,6 % ) ; e os Serviços
Públicos (2,3%), a Construção, Pesca e Bancos e Seguros (cerca
de 4 %), sectores em que, pelo contrário, se observaram as mais
sendo certamente inferior a 200 no início do período considerado e superior
no final (1964), dado que aquelas estimativas se referem a 1958-1960; como
não se dispõe^ porém3 de dados mais exactos optou-se pela hipótese de o
número
de dias médio ser constante ao longo de 1953-1964.
16
2,° .Suplemento ao Boletim n.° 17/18 do F.D.M.O..

Remunerações médias anuais por divisões da activididade económica
e sua evolução na Metrópole
QUADRO A.3
Médio
1958 '1959

Média dos anos

1953/1954
Remun eroçoes

ACTIVIDADES

índices de

1

Agricultura, Silvicultura e Coça (c)
Pesca (d)
1 - INDÚSTRIAS EXTRACTIVAS (a)
2/3 - INDÚSTRIAS TRANSFORMADORAS (a)
4 - CONSTRIÇÃO E OBRAS PUBLICAS (b)

Taxa média

troba Inodora

índices
per rodo

Médias

1953/59

Anuais

com^basc

d : spirsõo

peiTodo

çoo oo total

10

1963/64
1|

12

13

14

4231$00

53,9

4771$00

48,9

112,8

2,43

7 270ÍCO

52,0

152,4

8,79

171,8

5,56

29,8

3930500

50,1
152,6

4 400$00

112,0
111,2

2,29
2,15

18 032500

48,2
128,9

153,4
135,4

8,94
6,25

171,8
150,6

5,56
4,18

28,4

13315500

45,1
136,5

6 750500

11 973500
6148*00

78,4

8916$00

91,4

145,0

7,72

11 729$00

83,8

131,6

5,64

190,8

6,67

0,9

7198500

.91,7

9467500

97,0

131,5

5,63

13 286$00

95,0

140,3

7,02

184,6

6,32

26,7

9482S00

120,9

11 363500

116,1

119,8

3,69

14 260$OO

101,9

125,5

4,65

150,4'

4,17

10,1

125,7

2

0 - AGRICULTURA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA

do^ou^rao

Taxa médio

Remun eroçaes

índices
com base

Médios

.Médios
Anuais

Taxa médio

Remun eroções

índices de

(C.A.E.)

Média dos anos
1963/1964

à média
3

â médio .
4

5

6

7

8

à media
9

1963/64

1,4

5 - ELECT., GÁS, AGUA E SERVIÇOS DE SANEAMENTO (b)

17641500

224,8

22167500

227,2

4,68

30061500

215,0

135,7

6,30

170,5

5,48

0,7

6 - COMÉRCIO, BANCOS, SEGUROS E OP. SB/IMÓVEIS

12606S00

160,7

16208500

166,1

128,6

5,16

25 314$00

180,9

156,2

9,33

200.8

7,22

7,2

Comercio (b)

10185500

133,0

127,4

150,8

162,6

10,21

390,1

118,2

48908500

349,6

128,5

5,14

207,1
151,9

7,55
4,77

6,1

38066500

4,96
3,40

21 093500

32206S00

129,8
410,5

12975500

Bancos, Seguros e Operações Sobre Imóveis (b)
7 - TRANSPORTES, ARMAZENAGEM E COMUNICAÇÕES (f)

14523500

185,1

18771500

192,4

129,3

5,27

24 434500

174,6

130,2

5,42

168,2

5,34

•<,8

8 - SERVIÇOS

11 699S00

149,1

13957500

143,0

119,3

3,59

18084500

129,3

129,6

5,32

154,6

4,45

19,8

7373500

94,0

8 821500

90,4

2614350-0

1,99

125,8

6,30
2,33

12.7

242,8

153,9
110,3

184,2

23691500

97,1
186,9

9,01

264,8

3,65
2,66

13579500

20778$00

119,6
114,0

10441S00

133,1

13 203500

135,3

126,5

4,81

18057500

129,1

136,8

6,4

172,9

5,63

6968500

88,8

8774500

89,9

125,9

4,72

13071500

93,4

149,0

8,30

187,6

6,49

124,4

4,46

13991ÍOO

143,4

7,47

178,3

5,96

Privados (Saúde, EducaçSo e outros Serviços) (b)
Públicos (Saúde, Educação, Administração e Defeso) (e)

1,1

7,1

128,7
(s/serviços do sector público)
MÉDIA ARITMÉTICA DAS DIVISÕES
(c/serviços do sector público)
MÉDIA PONDERADA DAS DIVISÕES
(s/serviços do sector público)
MÉDIA PONDERADA DAS DIVISÕES

'

7 846S00

100

9 758500

100

100

100

(c/serviços do secfor público)

FONTE: (a) — Estatística Industrial
(b) — Estatística, das Sociedades
(c) — Anuário Estatístico
(d)—Estatística das Sociedades e Recolha de Elementos sobre mão-de-obra, realizada em Janeiro de 1965 pela Divisão
de Estatística do F.D.M.O. (2.° Suplemento ao Boletim n.° 17/18)
(e) — Contas Nacionais
(f) — Estatística das Sociedades e Orçamento Geral do Estado
1
A ponderação foi feita com o número de trabalhadores, por conta de outrem estimado a partir da população activa publicado
no 3.° Suplemento ao n.° 11/12 do Boletim do F.D.M.O. e nos censos de 1950 e 1960.

baixas taxas de crescimento médio anual das remunerações no
decurso dos dois primeiros Planos (1953/4 a 1963/4).
As taxas médias de crescimento anual dos vários sectores,
revelam ainda que, exceptuando o sector agrícola, todas as actividades em que as remunerações eram inferiores a média auferiram percentagens de aumento superiores a 6%, do que resulta uma redução da amplitude máxima do intervalo, de 360,4
em 1953/4 para 301,4 em 17
1963/4 e do desvio médio em relação
à média de 79,5 para 62,1 nos mesmos anos.
Numa perspectiva de repartição, esta redução das acentuadas
diferenciações inter-sectoriais deverá considerar-se desejável na
medida em que conduz a uma harmonização dos níveis de salários
que, como se constata, são excessivamente díspares.
Contudo, é evidente que a amplitude do desvio continua
excessiva, pelo que se impõem actuações no sentido de elevar os
níveis salariais do sector agrícola, do sector industrial e dos
serviços privados e da construção pois, para além do facto de
serem baixos, são também determinantes do nível geral de salários na medida em que neles trabalha 69 % da população empregada por conta de outrem. Dai que os salários pagos por esses
sectores assumam uma importância fundamental sob o ponto de
vista da repartição.
A evolução verificada entre 1953/4 e 1963/4 teve características diferentes nos períodos correspondentes a cada um dos
Planos.
17
A amplitude do intervalo traduz a diferença entre os índices máximo
e mínimo, em relação à média.
O desvio em relação à média corresponde à média aritmética das diferenças, para 100, dos índices de cada actividade sem atender ao sinal. O resultado obtido revela, assim, o grau médio de dispersão das remunerações dos
diversos sectores em relação à1 média.
Os números apresentados dizem respeito, nuns casos, às principais divisões e, noutros, às desagregações destas que figuram no quadro A.3; tomando
em conta somente o© elementos ao nível das divisões, isto é, não considerando
as referidas desagregações, estes valores reduzem-se sensivelmente, uma vez
que a dispersão da média das remunerações dos Bancos e do Comércio, dos
Serviços Públicos e Privados e da Agricultura e Pesca é menos acentuada que
a das respectivas classes que a compõem.

Desvio médio das divisões e suas desagregações
em relação à média ponderada
Desvio médio das divisões em relação à média
ponderada
.
Amplitude do intervalo de variação das divisões
e suas desagregiaçõesi
Amplitude do intervalo de variação das divisões

1953/4

1958/9

1963/4

79^5

74$

52,1

51,0

62,1
46,4

360,4
170,9

345,0
178,3

301,4
163,0

Como já se referiu, a taxa de aumento das remunerações foi
sensivelmente mais alta no período de 1958/9 a 1963/4 (7,5%)
do que no período 1953/4 a 1958/9 (4,5%). Tal aumento médio
derivou, de uma maneira geral, de aumentos mais
ou menos acentuados em todos os sectores de actividade18. Têm particular
realce os casos da Agricultura, dos Serviços Privados e do
Comércio, cujas taxas subiram, respectivamente, de 2,3 %, 3,7 %
e 5 % no decorrer do primeiro período, para 8,9 %, 9 % e 10,2 %
no segundo.
2.2 Níveis das Remunerações Médias Anuais, por Classes
das Indústrias Transformadoras
Como o sector da Indústria Transformadora tem grande
importância no nível médio da remuneração do factor trabalho
e dada a diversidade das classes de actividade que a constituem,
com características específicas muito diferentes entre si, efectuar-se-á em seguida, com os elementos de que se dispõe, uma
análise mais detalhada da estrutura daquelas remunerações em
termos semelhantes à efectivada ao nível das divisões.
Pelo quadro A.4 verifica-se que as classes que apresentavam
salários médios superiores a 18 contos, em 1963/4, e 20 contos em
1965 eram:

32 — Derivados do Petróleo
21 —Bebidas
38 — Material de Transporte
34 — Metalúrgicas de Base
37 — Máquinas e Material Eléctrico
31 —Químicas

1963/4
contos

1965
contos

42,7
23,5
23,2
22,4
19,5
18,4

47,5
26,2
24,0
25,2
21,8
21,1

enquanto as de nível inferior à média da Indústria Transformadora (13,3 contos em 1963/4 e 15,6 em 1965) eram as
seguintes:

18
Exceptuam-se o sector das Indústrias Extractivas, cujas taxas desceram de 7,7 % para 5,6 % e o dos Serviços Públicos que variou de 2,7 %
para 2%. Observe-se todavia que, no última caso, as percentagens não traduzem a realidade pois, na medida em que os aumentos dos ordenados se verificaram em 1958 e as taxas são baseadas na média de 1958/9, esse método
conduz a que o aumento se reparta pelos dbi© períodos.

24 — Vestuário e Calçado
23 —Têxteis
39 — Transformadoras Diversas
20 — Alimentação
25 — Madeira e Cortiça
26 — Mobiliário
29 — Curtumes
35 — Produtos Metálicos

1963/4

1965

contos
9,9
10,8
10,9
11,1
11,4
11,6
12,0
12,6

contos
13,7
13,4
13,4
13,4
12,5
14,8
15,1
14,1

Também neste caso, à semelhança do que se verificou ao
nível dos grandes sectores, o confronto desta ordenação com a
obtida através da recolha de elementos do F. D. M. O. para
Janeiro de 1965 19 não revela divergências sensíveis. Destacam-se
apenas as Bebidas e as Metalúrgicas de base que, segundo esta
última fonte, deverão efectivamente ter remunerações relativamente mais baixas, e as Químicas que, pelo contrário, é provável que tenham uma posição relativa mais elevada do que
a revelada por estas médias anuais.
Na medida em que o conjunto de classes com remunerações
inferiores à média absorve cerca de 7 1 % da população que trabalha nas Indústrias Transformadoras, a influência das baixas
remunerações destas indústrias faz-se sentir consideravelmente
na determinação do nível dos salários daquele sector (divisões 2
e 3) que, como já se salientou, se situava abaixo da média geral
de todas as actividades (14 contos em 1963/4).
No fim do II Plano as posições relativas das classes de actividades no que se refere a níveis salariais não revelam alterações
sensíveis em relação às observadas no início do I Plano. Salientam-se apenas as classes 24 e 26 — Vestuário e Calçado e Mobiliário — que, pelo facto de terem uma taxa média de crescimento
anual muito reduzida (3,2 % no primeiro caso e 1,9 % no
segundo), baixaram bastante de posição no fim do período em
relação a 1953/4; as classes 21 e 34 — Bebidas e Metalúrgicas de
base — onde, pelo contrário, se registam taxas das mais elevadas ( 9 , 1 % e 10,8%), o que ocasionou uma subida das suas
posições relativas 20 .
19

Elementos publicados em Análise das Diferenciações Salariais Inter-qualíficações em 1965, de Maria da Graça GALHARDO e Maria Emília CASTANHEIRA — publicação do F.D.M.O..
20

Salienta-se o facto de, em relação a estas classes, os elementos da
recolha de Janeiro de 1965 terem revelado que as estimativas das suas remunerações anuais eram relativamente elevadas! pelo que é provável que esta
evolução não tenha sido efectivamente tão acentuada.

No que se refere à evolução salarial processada ao nível das
classes das Indústrias Transformadoras, no período de 1953/4
a 1963/4, além das actividades já destacadas, salientam-se ainda
as classes 39, 32 e 20 — Transformadoras diversas, Petróleos
e Alimentação — onde se constatam as mais elevadas taxas de
aumento anual (12,3%, 9,7% e 8,1%, respectivamente) e as
classes 28, 38, 29 e 30 — Tipografia, Material de transporte,
Curtumes e Borracha — que, pelo contrário, registaram aumentos
muito reduzidos (3,8%, 4,3%, 4,4% e 4,7%). Estas taxas extremas, porém, ao contrário do que se verificou nas classes atrás
enumeradas, não implicaram alterações sensíveis na ordenação
das actividades nos anos extremos do período em análise, na
medida em que eram actividades que, de uma maneira geral,
tinham posições bastante isoladas em relação às restantes.
Pelo quadro A.4 pode ainda concluir-se que, com excepção
dos Têxteis, as classes que tinham remunerações inferiores
à média das Indústrias Transformadoras no início do I Plano
(1953/4) beneficiaram de taxas de aumento igual ou superior
a 6,3%. Esta evolução deveria conduzir, normalmente, a uma
redução do desvio médio em relação à média; isso contudo não
se verificou dado que a percentagem que incidiu sobre os salários
da actividade que já beneficiava dos mais altos salários (Derivados do petróleo) foi também das mais elevadas.
Desvio médio dos índices das classes em relação à média ponderada
das indústrias transformadoras

Totalidade das classes (20)
Sem incluir os Derivados do petróleo ...

1953/4

1963/4

35,9
30,7

36,0
26,2

Amplitude do intervalo de variação das classes

Totalidade das classes (20)
Sem incluir os Derivados do petróleo ...

1953/4

1963/4

187,6
165,1

246,9
100,1

Estes números mostram que o desvio médio e a amplitude
do intervalo de variação das classes das Indústrias Transformadoras são bastante inferiores aos verificados ao nível dos
grandes sectores, ou sejam, os obtidos anteriormente para os
índices das divisões em relação à média geral de salários (em
1963/4 cerca de 46 e 163, respectivamente); contudo, a dispersão
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salarial constatada nas classes das Indústrias
Transformadoras
deve ser considerada ainda excessiva21.
Observando agora, em separado, a evolução das remunerações das Indústrias Transformadoras no decurso do I e II Planos verifica-se que, à semelhança do que se passou ao nível geral
das remunerações, a taxa de crescimento médio no decurso do
segundo período (7%) foi superior à do primeiro (5,6%).
Esta evolução derivou, sem dúvida, dos acréscimos observados na grande maioria das classes em que se desagregam
as Indústrias Transformadoras, sendo de destacar, no entanto, as
classes 39, 21, 34 e 2422, cujas taxas de aumento baixaram
durante o II Plano. Convém, porém, realçar que salvo a classe 24
(Vestuário e Calçado), as outras beneficiaram, no decorrer do
primeiro período, de taxas mais elevadas do que a média e, apesar
de nestes casos terem descido,
permaneceram ainda acima da taxa
média do respectivo período a3, o que, por esse motivo, parece representar uma evolução aceitável.
Tanto durante o I como no II Plano, as classes com mais
baixas remunerações beneficiaram de taxas de crescimento superiores à média, à semelhança do que se verificou na totalidade do
período (1953/4 a 1963/4), sendo excepção apenas os Têxteis e os
Produtos metálicos no primeiro período (2,7 %e 4,2 %, respectivamente) o Vestuário e Calçado e os Curtumes no segundo (2,7 %
e 6,6%.
Por último destacam-se, em cada um dos períodos, as classes
de actividades que tiveram taxas inferiores a 4%.
1953/4 a 1958/9

26 — Mobiliário
1,9
29 —Curtumes
2,2
23 —Têxteis
2,7
36 — Construção de máquinas com excepção das eléctricas 2,8
38 — Material de transporte
3,1
24 —Vestuário e Calçado
3,6
37 — Máquinas e material eléctrico
3,7
28 — Tipografia
3,9
21
Em França e na Bélgica o desvio médio de 18 classes de actividade
em relação à média aritmética situava-se entre 15 e 20 o que, segundo
MARCHAL, se devia considerar já elevado.
22
Transformadoras diversas, Bebidas, Metalúrgicas de base, Vestuário
e Calçado, respectivamente.
23
Os P e t r ó l e o s constituem a ú n i c a excepção, d a d o q u e a t a x a desceu
de 14,6 % p a r a 5 % . P o r é m , como o seu nível é r e l a t i v a m e n t e a l t o (já em
1 9 6 3 / 4 e r a de 17 contos, o q u e é s u p e r i o r à m é d i a o b t i d a e m 19631/4 p a r a

a totalidade das actividades), não atinge negativamente os aspectos de repartição.

457

1958/9 a 1963/4

26 —Mobiliário
24 — Vestuário e Calçado
28 — Tipografia

1,9%
2,7%
3,7%

2.3 Conclvísões

Da análise efectuada infere-se a necessidade de dedicar particular atenção à evolução do nível salarial do Sector Agrícola, dos
Serviços Privados, das Indústrias Transformadoras e da Construção e Obras Públicas, pela importância fundamental que têm
na determinação do nível médio das remunerações do trabalhador
português, dado que cada um destes sectores ocupa, por si só,
mais de 10 % da população empregada por conta de outrem, totalizando, no seu conjunto, cerca de 78% dessa população trabalhadora. Por idêntica razão, no que se refere às classes das
Indústrias Transformadoras reveste particular importância a evolução das remunerações do Vestuário e Calçado, Têxteis, Produtos
metálicos, Alimentação e Madeira e Cortiça.
Como estes sectores, conjuntamente com as Indústrias Extractivas, são precisamente 24
os que pagam, em média, remunerações inferiores a 18 contos em 1963/4, torna-se indispensável
que, à semelhança do que se verificou para a maioria dos casos
no período 1953/4 a 1963/4, se garanta, de futuro, a todos os
sectores enumerados uma taxa anual média de crescimento das
respectivas remunerações superior ou, transitoriamente, igual
à taxa média de todas as actividades. Esta última hipótese é de
admitir em relação aos casos da Agricultura e das Indústrias
Extractivas, dada a situação difícil destes sectores que não se
poderá ultrapassar a curto prazo.
Deste modo conseguir-se-á não só elevar o nível médio da
remuneração do factor trabalho como ainda uma maior harmonização dos níveis salariais.
3.

Remunerações Médias Diárias dos Homens e das Mulheres,
nas Actividades não-Agrícolas, em Janeiro de 1965

Uma das causas de discriminação nas remunerações do
trabalho é o facto de o trabalhador ser homem ou mulher. Este
tipo de diferenciação, tradicional nas economias subdesenvolvidas,
tem vindo a reduzir-se progressivamente tanto no que se refere
ao trabalhador especializado como ao não especializado.
24

No que se refere às Indústrias Transformadoras, além das classes
enumeradas muitas outras tem médias inferiores a 18 contos.
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Efectivamente, numa óptica de repartição, nao existe qualquer justificação válida e lógica para que, no caso do trabalhador
qualificado e desde que o valor do trabalho executado pela mulher
seja idêntico ao do homem, a entidade patronal lhe dê uma remuneração inferior e se aproprie, consequentemente, dessa diferença.
No sentido de anular este tipo de diferenciação, o Decreto-Lei
n.° 47 032, que regula o contrato individual de trabalho, estabelece
no artigo 115.° o direito de a mulher «receber em absoluta igualdade de condições e idêntico rendimento de trabalho a mesma
retribuição dos homens».
Remunerações médias diárias dos homens e das mulheres,
por graus de qualificação
(1965)
QUADRO A.5

Grau de qualificação

Pessoal dirigente
Pessoal técnico
Pessoal administrativo
Mestres e capatazes
Especializados ...
Pessoal menor
Ajudantes
Não especializados
Praticantes
Aprendizes de 21 e mais anos ..
Aprendizes de 18 a 20 anos
Aprendizes de 17 anos ou menos
Média aritmética
Média ponderada1

Perc. de diRemunerações médias ferenciação
diárias
das remun. Perc. de
das mulhe- mão-de-obra
res em rei. feminina
Homens Mulheres às dos homens

266$00
183$00
115$00
91$00
58$00
56$00
43$00
41$00
36$00
30$00
25$00
17$00

171$00
119$00
76$00
32$00
30$O0
29$00
25$00
2i5$00
31$00
21$00
18$00
14$00

3(5,7
35,0
33,9
64,8
48,3
48,2
41,9
39,0
13,9
30,0
28,0
17,7

4,1
7,5
21,0
9,4
23,0
18,7
21,1
31,3
31,2
42,8
34,5
37,2

80$00
06$OO

49$00
32$00

38,8
51,5

25,2

FONTE: Recolha de elementos sobre mão-de-obra realizada em Janeiro de 1965, pela Divisão
de Estatística do F.D.M.O. (2.<* Suplemento do Boletim n.° 17/18).
1
A ponderação foi feita com os dias de trabalho.

No que se refere ao trabalhador não especializado, na medida
em que esta remuneração está mais ligada à satisfação das necessidades mínimas do trabalhador do que propriamente ao valor do
trabalho executado, a tendência internacional tem sido também
para a sua equiparação. A confirmação desta tendência encon459

tra-se nas mais recentes legislações relativas ao salário mínimo
inter-profissional que, nomeadamente em França e em Espanha,
estabelecem um salário único para o homem e para a mulher.
Segundo os elementos da recolha de Janeiro de 1965, já
citada, a 25média ponderada dos salários dos trabalhadores não
agrícolas , era de 66$00, enquanto o das mulheres era de 32$00,
o que conduz a uma diferenciação dos salários femininos em relação aos masculinos de 51,5% (quadro A.5). Os graus de qualificação onde se constatavam as mais elevadas diferenças eram, por
ordem decrescente, os mestres e capatazes (64,8%), os especializados e o pessoal menor (48%), os ajudantes (41,9%), e os
Remunerações médias diárias dos homens e das mulheres,
por divisões da actividade económica
(1965)
QUADRO A.6
Remunerações médias Perc. de diferenciação
diárias
das rem. das Perc. de
mulheres em mão-de-obra
feminina
relação às
Homens
Mulheres
dos homens

Actividades
(C.A.E.)

1

2

73$00
0.4— Pesca
46$00
1 — Indústrias extractivas
2/3 —• Indústrias transformadoras 57$00
4 — Construção e Obras Públicas
48$00
5 — Electricidade, gás, água e ser100$00
viços de saneamento

3

4

5

22 $00
30$00
28$00

69,9
34,8
50,9

16,6
2,2
32,6

59$00
87$00

— 22,9
13,0

0,6
6,6

(C.A.E.)

6 — Comércio, bancos, seguros e
oper. sobre imóveis
6.1 —- Comércio
6.2/3/4 — Bancos, seguros e
op. sobre imóveis
7— Transportes e comunicações ...
8 —Serviços (*)

102Ç00
90$00

52$00
49$00

49,0
45,6

17,0
19,0

133$00
86$00
43$00

63$00
76$00
31$00

52,6
11,6
27,9

11,1
9,8
31,1

Média aritmética das divisões
(inclui a pesca)

69$00

48$00

30,4

66$00

32$00

51,5

2

Média ponderada ( )

25,2

J?ONTE: Recolha de elementos sobre mão-de-obra realizada, em Janeiro de 1965, pela Divisão
de Estatística do F.D.M.O. (Suplemento já cit).
0) Não inclui os serviços de administração pública, os serviços prestados à colectividade
e às empresas, os serviços recreativos e os serviços domésticos, isto é, só se refere
aos serviços pessoais com excepção dos domésticos.
(a) A ponderação foi feita com os dias de trabalho.
25
Não se incluem os serviços de administração pública, os serviços
prestados à colectividade e às empresas, os serviços recreativos e os serviços
domésticos.
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não especializados (39 % ) ; as mais reduzidas eram as dos praticantes e aprendizes (que variam entre 13,9 % e 30 %). Em síntese,
conclui-se que, de uma maneira geral, as diferenciações salariais
entre homens e mulheres são mais elevadas nos operários do que
nos empregados e mais acentuadas nos adultos do que nos menores
de 21 anos.
Remunerações médias diárias dos homens e das mulheres
por classes da indústria transformadora
(1966Í)
QUADRO A.7
Actividades
(C.A.E.)

r
o de difeRemunerações médias
renciação
diárias
das remun.
% de
das mulhe- mão-de-obra
res em rei.
feminina
às dos
Mulheres
Homens
homens

57$00
20— Alimentação
51$00
21 —Bebidas
22 — Tabacos
78$00
23 —Têxteis
52$00
24 — Vestuário e Calçado
49$00
25 — Madeira e Cortiça
41$00
26 — Mobiliário
45$00
27 — Papel e Artigos de papel ...
71$00
28 — Tipografia
63$00
29 —Curtumes
45$00
30 ^Borracha
62$00
31 — Químicas
86$00
32 —Derivados do Petróleo
137$00
33 — Produtos minerais n/metálicos
56$00
34 — Metalúrgicas d,e base .......
53$00
35 — Produtos metálicos
48$00
36 — Constr. máquinas c/ excepção
das eléctricas
56$00
37 — Máquinas e Material eléctrico
79$O0
38 — Material de transporte
60$00
39 — Ind. transformadoras diversas
52$00

24$00
35$00
21$00
27$00
43$00
77$00
28$00
46$00
29$00

54,4
51,0
60,3
48,1
51,0
46,4
28,9
66,2
44,5
53,3
56,5
50,0
43,8
50,0
15,1
39,6

50,1
33,4
36,9
51,9
56>6
24,5
7,0
38,4
16,4
23,1
30,9
28,5
8,7
18,7
4,4
14,9

41$00
30$00
52$00
21$()0

26,8
62,0
13,3
59,6

7,0
28,4
2,9
40,7

26$00
25$00
31$00
27Ç00
24$00
22$00

2 — Indústrias transformadoras
Média ponderada

51$00

26$00

49,0

43,4

3 — Indústrias transformadoras
Média ponderada

63$00

35$00

44,5

18,0

2/3 — Indústrias transformadoras ..
Média aritmética das cias
ses

62$00

33$00

46^8

57$00

28$00

50,9

Média ponderada

32,6

FONTE: Recolha de elementos sobre mão-de-obra realizada em Janeiro de 1965, pela Divisão
de Estatística do F.D.M.O. (Suplemento já cit.).
(*) A ponderação foi feita com os dias de trabalho.

Ao nível dos sectores da actividade económica (quadro A-6),
os que apresentavam diferenciações mais acentuadas eram a Pesca
(69,9%), os Bancos e Seguros (52,6%) e as Indústrias Transformadoras (50,9), designadamente as classes 27 — Papel e Artigos
de papel (66,2%), 37 —Máquinas e Material eléctrico (62%),
22 —Tabacos (60,3%), 39 — Transformadoras diversas (59,6),
30 —Borracha (56,5%), 20 — Alimentação (54,4%), 29 — Curtumes (53,3!%), (quadro A.7).
Os elevados níveis de diferenciação verificados na generalidade das actividades são, contudo, fortemente determinados pelo
facto de as mulheres ocuparem, de uma maneira geral, graus de
qualificação mais baixos, dado que
estes números traduzem, simultaneamente, as duas influências26. Observando, porém, mais detalhadamente as diferenciações existentes em cada ramo de actividade segundo o grau de qualificação, continuam a verificar-se
elevadas diferenciações em algumas categorias. Assim salientam-se, por grandes grupos de actividade, os graus de qualificação onde
as diferenciações excediam os 50% 27.
Electricidade

— pessoal menor
— pessoal técnico
— pessoal menor
—não especializado

70,7 %
58,0 %

Transportes

— pessoal dirigente

57,4 %

Pesca

— mestres e capatazes

80,2 %

Ind. Transformadoras — mestres e capatazes

64,1 %

Comércio

52,1 %
51,6 %

Bancos e Seguros

— ajudantes
—-pessoal técnico

57,3 %
54,0 %

Estas elevadas diferenciações afectam fortemente o nível das
remunerações médias das actividades, principalmente aquelas onde
a percentagem de mão-de-obra feminina é muito elevada. De salientar o facto de nas Indústrias Transformadoras as classes de actividade com uma percentagem de mão-de-obra feminina superior a
30 % serem, precisamente, as que têm diferenciações
salariais
entre homens e mulheres superiores a 50 % 28 .
26

É aliás essa diferença de estrutura que justifica a diferenciação
negativa observada n a Construção, pois, neste caso, ao contrário do que geralmente acontece em outras actividades* cerca de 60 % das mulheres eram pessoal administrativo.
27
Análise das Diferenciações Salariais Inter-qualificaçÕes em 1965 de
Maria da Graça GALHARDO e Maria Emília CASTANHEIRA, publicação do
F.D.M.O.
28
Exceptua-se o caso dos têxteis onde a percentagem de mão-de-obra
feminina era de 52 % e as diferenciações atingiram 48 %.
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Sob o ponto de vista regional, as diferenciações entre os salários dos homens e das mulheres variam entre o mínimo de 37,8 %
no distrito de Bragança e um máximo de 62,8 •% em Évora. A observação dos números do quadro A.8 não revela uma relação directa
entre a percentagem de mulheres e o nível deste tipo de diferenciações salariais à semelhança do que se observou na análise por
actividades. É possível, contudo, que seja exactamente a estrutura
sectorial da economia da região o principal factor determinante
das percentagens de diferenciação obtidas entre os salários dos
homens e das mulheres para cada distrito.
Apesar de os elementos estatísticos que serviram de base à
análise das diferenciações salariais entre homens e mulheres conterem ainda a influência de factores de vária ordem que não foi
Remunerações médias diárias das actividades não agrícolas (i), por distritos
QUADRO A.8

DISTRITOS

CONTINENTE 2 ..
Aveiro
Beja
Braga
Bragança
Castelo Branco ...,
Coimbra
Évora
Faro
Guarda
Leiria
Lisboa
Portalegre
Porto
Santarém
Setúbal
Viana do Castelo
Vila Real
Viseu

Remunerações diárias Perc. de diferenciação
diárias
Perc. de
das rem. das mão-de-obra
mulheres em feminina
Mulheres relação às
Homens
dos homens

66$00
47$00
49$00
44*00
45$00
58$0O
53$00
51$00
54$00
53$00
50$00
42$00
59$00
52$00
67$00
46$00
39$00
44$00

32$00
22$00
19$00
26$00
28$00
28$00
23$00
19$00
24$00
24$00
26$00
45$00
21$00
29$00
2i5$00
28$00
22$00
15$00
17$00

51,5
53,2
61,2
40,9
37,«
51,7
56,6
62,8
•55,6
54,7
48,0
47,7
50,0
50,9
51,9
58,2
52,2
•61,5
61,4

2-5,4
22,9
12,1
38,5
9,3
28,9
23,9
29,6
47,8
27,0
24,8
20,8
14,0
31,3
17,5
26,0
18,8
10,5
13,6

FONTE: Recolha de elementos sobre mão-de-obra, realizada em Janeiro de 1965, pela Divisão
de Estatística do F.D.M.O. (Suplemento já cit.).
1
Não inclui os serviços de administração pública, os serviços prestados à colectividade
e às empresas, os serviços recreativos e os serviços domésticos.
2
Média ponderada com os dias de trabalho.
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possível eliminar, tais como as diferenças de estrutura das classes
de operários especializados, as percentagens a que se chegou são
efectivamente muito elevadas para que sejam apenas determinadas
por estas diferenças de estrutura. Impõe-se, portanto, a necessidade de reduzir as acentuadas diferenças entre as remunerações
médias do homem e da mulher, anulando efectivamente, de acordo
com a lei, as diferenciações salariais que tenham por base exclusivamente o facto de o prestador de trabalho ser homem ou mulher e reduzindo progressivamente, até à sua completa anulação,
as diferenças entre o não especializado feminino e masculino, uma
vez que, estando este salário normalmente ligado à satisfação das
necessidades mínimas do trabalhador, não se justifica também
neste caso uma diferença de remuneração entre os trabalhadores
dos^dois sexos. Para além disso, a fim de reduzir a acentuada disparidade existente entre os salários médios dos homens e das
mulheres torna-se indispensável uma actuação no sentido de elevar
o nível de qualificação da mão-de-obra feminina.

4.

Remunerações Médias Diárias,
por Graus de Qualificação^ nas
Actividades não-Agrícolas29, em Janeiro de 1965

As diferenças existentes nos salários médios atribuídos aos
vários graus de qualificação é outro aspecto importante que se
torna necessário abordar num estudo analítico das remunerações
dos trabalhadores. Neste sentido, procurar-se-á: por um lado,
conhecer o nível médio das diferenças inter-qualificações e seleccionar as actividades onde essas diferenciações são mais acentuadas; e por outro, conhecer para cada grau de qualificação qual o
nível de dispersão salarial inter-sectores.
Como, por definição, os não especializados são, entre os trabalhadores adultos, os que se situam no escalão mais baixo da hierarquia profissional e, por tal motivo, recebem, normalmente, os
mais baixos salários; e ainda porque, segundo a amostra, a percentagem de trabalhadores não especializados existentes no sector
não-agrícolas se eleva a 26 % do total, considerou-se esta categoria
como ponto de referência na análise das diferenciações inter-qualificações.
29
Não se inclui os Serviços de Administração Pública, os Serviços prestados à Colectividade e às Empresas, os Serviços Recreativos e os Serviços
Domésticos, por não terem sido inquiridos ou por se julgar a amostra
pouco representativa. Isto significa que na Divisão 8 da C.A.E. relativa aos
Serviços apenas se consideraram os serviços pessoais com excepção dos
domésticos.

Segundo os elementos da recolha de Janeiro de 1965 do
F. D. M. O.,30 as remunerações médias do total de homens e mulheres, os índices de dispersão em relação aos não especializados,
e a distribuição dos trabalhadores por graus de qualificação nas
actividades não agrícolas foram ^s apresentadas no quadro A.9.
Estes números revelam que, em média, o pessoal especializado
recebe um salário superior em cerca de 44 % ao do não-especializado; a remuneração dos mestres e capatazes representa mais
136 % da auferida por esta categoria de trabalhadores, o pessoal
administrativo mais 200% e o pessoal técnico e dirigente mais
397% e 628% respectivamente. Num óptica de repartição estas
percentagens de diferenciação afiguram-se excessivas, particularmente as relativas ao pessoal administrativo, técnico e dirigente.
De salientar ainda as baixas remunerações dos aprendizes
com idade superior a 21 anos, ou sejam, os aprendizes adultos, que
auferem apenas 72 % do não-espçcializado. Na medida em que a
remuneração deste último corresponde, em princípio, ao mínimo
de subsistência e, segundo a amostra analisada, esse nível era apenas, em 1965, de 36$00 diários, isto é, cerca de 11 contos anuais,
julga-se indispensável que ao aprendiz adulto seja assegurada pelo
menos aquela quantia.
Outro aspecto que se afigura de interesse realçar nos números
apresentados são as elevadas percentagens que representam os
trabalhadores não qualificados em relação ao total, ou, sejam, os
classificados como não especializados, ajudantes, pessoal menor,
praticantes e aprendizes, que totalizam cerca de 45,3% cabendo
aos aprendizes e praticantes menores de 21 anos apenas 10,2 %.
Este é, sem dúvida, um dos factores determinante do baixo nível
salarial revelado pela média ponderada.
Ao nível das actividades (quadro A.10) verifica-se que tanto
a amplitude máxima entre as remunerações pagas à categoria mais
elevada (pessoal dirigente) e a que recebe mais baixos salários
(aprendizes com menos de 17 anos), como a amplitude entre a
categoria mais qualificada e menos qualificada (não especializado)
variam de sector para sector, o mesmo se verificando no que se
refere ao desvio médio das várias categorias em relação ao não
especializado. No sentido de procurar detectar se existe qualquer
relação entre o grau de diferenciações salariais inter-qualificações
existente em cada sector de actividade e o respectivo nível médio
das remunerações, ordenaram-se as várias actividades (quadro A.10) segundo a ordem decrescente das médias ponderadas
dos salários (apresentados em 2.1),
30

2.° Suplemento ao Boletim n.° 17/18 do F.D.M.O.

Remunerações médias diárias por graus de qualificação e respectivos

índices de dispersão em relação aos não especializados
QUADRO A.9

Graus de qualificação

Salários
diários

2

Pessoal dirigente
Pessoal técnico
Pessoal administrativo
Mestres e Capatazes
Média aritmética
Média ponderada (*)
Especializados
Pessoal menor
Ajudantes
Não especializados
Praticantes
Aprendizes de mais de 21 anos
Aprendizes de 18 aos 20 anos
Aprendizes de 17 anos e menos

262$00
179$00
108$00
85$00
76$00
58$00
52$00
52$00
40$00
36$00
35$00
26$00
23$00
16$00

Importância relativa do n.° de
índices de dis- trabalhadores
persão em rela- existentes em
ção ao não es- cada grau de
pecializado
qualificação em
relação ao total
%
3

727,8
497,2
300,0
236,1
211,1
1'61,1
144,4
144,4
111,1
100
97,2
72,2
63,9
44,4

4

1,4
2,1
12,7
2,9
—4

36,6
2,0
6,1
26,2
1,3
0,8
2,3

A ponderação foi feita com os dias de trabalho.

D a observação do referido quadro conclui-se que embora os
Bancos e Seguros que, como j á se salientou, p a g a m em média a s
mais a l t a s remunerações apresentem t a m b é m os m a i s elevados
desvios e amplitudes e, p o r s u a vez, os Serviços Pessoais com
excepção dos domésticos, que se situam entre a s actividades que
p a g a m os m a i s baixos salários médios, revelem igualmente diferenciações inter-qualificações d a s m a i s reduzidas, parece não existir
efectivamente u m a relação directa e n t r e o nível médio d a s remunerações p a g a s por cada sector e o g r a u de dispersão salarial inter-qualificações.
A s principais anomalias verificadas quanto à ordenação d a s
actividades em cada g r a u de qualificação referem-se à Pesca, que
p a g a a s m a i s baixas remunerações t a n t o ao pessoal técnico como
ao não especializado; à Electricidade que, a p e s a r de t e r u m nível
salarial dos m a i s elevados, paga remunerações relativamente baix a s aos aprendizes; e à s indústrias E x t r a c t i v a s e Construção que,
pelo contrário, situando-se muito embora entre a s actividades que
têm a s m a i s baixas médias salariais, são, contudo, dos sectores
que, depois da Electricidade, p a g a m os m a i s elevados ordenados
1*66

ao pessoal técnico. Salientam-se ainda as remunerações pagas ao
pessoal administrativo das Indústrias Extractivas que devem ser
consideradas relativamente elevadas, tendo em conta o nível médio
dos salários da actividade; e as reduzidas remunerações que, segundo os elementos
da recolha, os Bancos e Seguros pagam aos
não especializados31.
A fim de reconhecer qual o nível de dispersão salarial inter-sectores existente em cada grau de qualificação, elaborou-se o
quadro A.ll onde se apresentam, para cada um destes graus, os
índices de dispersão das remunerações médias diárias de cada
actividade em relação à respectiva média ponderada, bem como
o respectivo desvio médio em relação a esta média. Da observação
do referido quadro conclui-se que, de uma maneira geral, o desvio
médio constatado nas remunerações pagas pelos diversos sectores
a cada uma das categorias consideradas não é muito acentuada
sobretudo no que se refere ao pessoal administrativo e dirigente
e aos aprendizes. Note-se aliás que, em todos os graus de qualificação, as diferenciações médias/ inter-sectoriais (quadro A.ll, coluna 12) são mesmo bastante inferiores ao desvio médio observado
na média ponderada das remunerações de todas as categorias
(41,6%), o que conduz à conclusão de que as acentuadas diferenciações inter-sectoriais observadas quando da análise das remunerações médias das actividades não resultam, fundamentalmente, de
diferenças inter-sectoriais ao nível de cada grau de qualificação,
devendo antes ser fortemente influenciadas pias diferenças de
estrutura qualificativa dos trabalhadores que a compõem. Aliás,
os números confirmam que as mais elevadas percentagens de não
especializados se encontram, precisamente, nas actividades onde
se constatam as médias, salariais mais baixas (quadro A.12).
Como a categoria do não especializado tem grande importância pelo facto de ser a mais baixa da escala hierárquica do trabalhador adulto cujo salário é fixado, normalmente, tendo em vista
a satisfação de um grau de necessidades consideradas mínimas e
ainda pela influência que tem na determinação do nível médio da
remuneração do factor trabalho, na medida èm que abrange cerca
de 1/4 da população empregada por conta de outrem, passar-se-á
31

As baixas remunerações médias dos não especializados pagas pelos
Bancos e Seguros, reveladas pela recolha do F.D.M.O., devem resultar, em
grande parte, do facto de não
se ter entrado em consideração com o número
de horas1 de trabalho diárias1 facto esse que deverá afectar sobretudo as médias
salariais obtidas para as mulheres e que têm grande peso na ponderação
do salário médiio desta categ"oria. Segundo aquela fonte, nos Bancos! e Seguros
existe uma relação de 587 mulheres não especializadas, que ganham 21 $00
por dia, para 115 homens com uma remuneração média de 50$0O também
diários.
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índice de dispersão das remunerações
em relação à média ponderada

(Homens e
QUADRO A.11
Actividades
(C.A.E.)
Graus de
qualificação

Pessoal dirigente
Pessoal técnico
Pessoal administrativo
Mestres e capatazes
Especializados
Pessoal menor
Ajudantes
Não especializados
Praticantes
Aprendizes de 21 e mais anos
Aprendizes de 18 a 20 anos
Aprendizes de 17 anos ou menos .
Média 2 ponderada das
ções

Bancos
e
Seguros

Electricidade

103,4
82,7
123,1
101,2
155,8
119,2
92,5
72,2
142,9
69,6
87,5

142/)
150,8
121,3
150,6
146,2
150,0
167,5
13'6,1
125,7
92,3
82,6
125,0

116,4
93,9
116,7
131,8
136,5
115,4
127,5
150,0
122,9
138,5
108,7
118,8

102,7
115,6
89,8
114,1
157,7
86,5
112,5
113,9
85,7
107,7
108,7
112,5

217,2

170,7

146,6

144,8

Transportes
Comunicações

Comércio

qualifica-

FONTE: Quadro A.10.
(*) Só inclui os Serviços Pessoais com excepção dos domésticos.
—2> Valor nulo ou pouco significativo.
( ) A ponderação foi feita com os dias de trabalho.

médias diárias de cada actividade
de cada grau de qualificação
Vlulheres)

Pesca

Indústrias
Transformadoras

Construção
e obras
públicas

Indústrias
Extractivas

Serviços
Pessoais 1

Média Ponderada das
Actividades

Desvio médio
em relação
à média

6

7

8

9

10

11

12

66,4
68,7
98,1
97,6
117,3
53,8
122,5
58,3
—
—•
—
112,5

96,2
95,0
91,7
95,3
90,4
82,7
95,0
94,4
102,9
103,8
100,0
100,0

98,1
117,3
94,4
85,9
103,8
53,8
85,0
97,2
—.
92,3
91,3
100,0

97,7
122,3
101,9
65,9
84,6
50,0
85,0
97,2
68,6
80,8
82,6
75,0

105,2

119,0

82,8

79,3

64,9
—
72,9
82,7
73,1
87,5
77,8
71,4
76,9
69,6
81,3

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

15,7
20,7
11,1
20,0
28,8
31,6
20,6
22,5
24,1
15,4
15,2
13,9

67,2

100

41,6

— •

a analisar mais detalhadamente os vários aspectos que influenciam

o nível das remunerações deste grau de qualificação.
Os salários dos não especializados dos sectores não-agrícolas
considerados na recolha de Janeiro de 1965 do P. D. M. 0. 32 são,
em média, de 36$00 o que corresponde, por ano, aproximadamente
a 11 contos.
As actividades que pagam, em média, os mais baixos salários
a esta categoria de trabalhadores são por ordem crescente:
Grandes sectores

Pesca
Bancos e Seguros
Serviços Pessoais 33
[ndústrias Transformadoras
Indústrias Extractivas

Classes das Indústrias Transformadoras

21$00
26$00
28$00
34$00
35$00

rranformadoras diversas ...
Vestuário e Calçado
Máquinas e Material eléctricô
Madeira e Cortiça
Curtumes
Bebidas
Alimentação
Têxteis
Mobiliário

25$00
25$00
26$00
28$00
29$00
29$00
29$00
32$00
34$00

As actividades que pagam salários mais elevados são:
Grandes sectores

Transportes e Comunicações
Electricidade

Classes das Indústrias Transformadoras

54$00
49$00

Derivados do petróleo
Material de transporte

68$00
43$00

Estes números revelam que a amplitude entre as remunerações extremas pagas aos não-especializados nos vários sectores
é muito acentuada e o desvio médio em relação à média é também
dos mais elevados (quadro A.ll). Numa óptica de repartição este
facto assume grande importância na medida em que, como já se
salientou, o nível médio do salário do pessoal não especializado
é muito reduzido e, portanto, sem margem suficiente que lhe permita descer acentuadamente além desse nível. Destacam-se, particularmente, os casos da Pesca, dos Bancos e Seguros, Serviços
pessoais, Transformadoras diversas, Vestuário e Calçado, Máquinas e Material eléctrico, Madeira e Cortiça, Curtumes e Bebidas
e Alimentação que têm médias inferiores a 30$00 diários.
Um dos factores que tem maior influência no baixo nível
32
33
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Suplemento já cit.
Com excepção dos domésticos.

Remunerações médias diárias e percentagem da mão-de-obra não especializada
em relação ao total, por actividades
QUADRO A.12

Actividades
(C.A.E.)

8 — Serviços1
1 — Indústrias extractivas
4— Construção
2/3 — Indústrias transformadoras
Média ponderada2
0.4 — Pesca
6.1 — Comércio
7 — Transportes e comunicações
5—'Electricidade
6.2/3/4 — Bancos, Seguros e Operações sobre Imóveis

Perc. da mão-deRemunerações
-obra não espeRemunerações
médias do não
cializada em
médias diárias
especializado
(Homens e mulheres) relação ao total (Homens e mulheres)
de trabalhadores

Perc. de mulheres
não especializadas em relação Remunerações méao total de não dias das mulheres
não especializadas
especializados
em cada actividade

39$00
46$00
48$00
49Ç00

31,6
49y5
46,0
27,0

28$00
35Ç00
35$00
34Ç00

40,3
0,3
41,3

22$00
15$00
20$00
25$00

58$00

26,0

3'6$00

31,9

25$00

61$00
84$00
85$00

21,2
17,2
11,0
23,0

21$00
41$00
54$00
49$00

100
20,9
2,7
9,3

21$00
24$00
44$00
38$00

126Ç00

4,9

26$00

83,6

21$00

O
2

FONTE:
Recolha de elementos sobre mão-de-obra realizada em Janeiro de 1965, pela Divisão de Estatística do F.D.M.O. (Suplemento já cit.).
1
Não inclui os Serviços de Administração Pública, os serviços prestados à colectividade e às empresas; os Serviços recreativos e os Serviços domésticos.
2
A ponderação foi feita com os dias de trabalho.

salarial do não especializado reside nas elevadas diferenciações
salariais existentes entre as remunerações da mão-de-obra feminina e masculina que, como se constatou, se eleva a cerca de 39 %
nesta categoria de trabalhadores, visto que, em média, a remuneração dos homens não especializados é de 41$00 e das mulheres
25$00. Note-se que para as mulheres não especializadas apenas os
Transportes e Comunicações, os Derivados do petróleo e a Electricidade pagam salários superiores à média geral do não especializado (36$00).
Efectivamente, observa-se nos quadros A.12 e A.13 que as
actividades que pagam as mais baixas remunerações ao não especializado têm, na sua maioria, percentagens relativamente elevadas de mão-de-obra feminina (exceptuam-se os Curtumes).
Fazendo agora a distinção entre o não especializado masculino e o feminino, as actividades que lhes pagam salários mais
baixos, são as seguintes:
Homens

Curtumes
Madeira e Cortiça
Serviços pessoais c/ excep.
domésticos
Transformadoras diversas ..
Vestuário e Calçado

Mulheres

30$00
31$00
32$00
33$00
34$00

Indústrias Extractivas
Material de Transportes ...
Transformadoras diversas ..
Madeira e Cortiça
Bebidas
Vestuário e Calçado
Construção
Pesca

15$00
16$00
18$00
19$00
19$00
20$00
20$00
21$00

Isto conduz à conclusão de que, dos trabalhadores não especializados, cerca de 42% ganham menos de 35$00 diários e que,
desses, 76% são mulheres.
Em síntese, conclui-se que: a remuneração do especializado
e do não especializado, bem como a das categorias intermédias
e a dos praticantes e aprendizes são, em média, muito baixas em
relação às das outras categorias; as diferenças salariais inter-sectores, verificadas para cada categoria são, de uma maneira
geral, mais reduzidas do que as constatadas para a média ponderada, donde se deduz que as elevadas diferenciações observadas
entre as remunerações das várias actividades se devem, certamente, a diferenças nas estruturas qualitativas dos trabalhadores;
uma das causas do baixo nível salarial das actividades que pagavam menores remunerações médias é a elevada percentagem de
mão-de-obra não especializada; por sua vez, um dos factores determinantes dos mais baixos salários médios registados na categoria do não especializado é a elevada percentagem de mão-de-obra feminina, dado que os seus salários são muito mais baixos
do que os da mão-de-obra masculina.
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QUADRO A.13

Remunerações médias diárias e percentagem da mão-de-obra não especializada
em relação ao total, por classes da indústria transformadora

ACTIVIDADES
(C.A.E.)

24—'Vestuário e Calçado
25 — Madeira e Cortiça
23 — Têxteis
39 — Transformadoras diversas
29 — Curtumes
26 — Mobiliário
21—-Bebidas
20 — Alimentação
35 — Fabricação de produtos metálicos
Média ponderada1
33 —• Produtos minerais não metálicos ...
27— Papel e Artigos de papel
30 —Borracha
34 —• Metalúrgicas de base
36 — Construção de máquinas com excepção das eléctricas
22 —Tabaco
28 — Tipografia,, Editoriais e Indústrias
38 —. Material de Transporte
37 — Máquinas e Material eléctrico
31 — Indústrias químicas
32 —• Derivados do petróleo

% de mulheres
% da mão-deRemunerações
não especializadas
Remunerações
-obra não espemédias dos nãoem relação ao
médias diárias
cializada em
-especializados
total de n/espe(Homens e Mulheres) relação ao total
de trabalhadores (Homens e Mulheres) cializados em cada
actividade

35$00
37$00
39$00
40$00
40$00
42$00
44$O0
45$00
45$00

Remunerações
médias das mulheres não-especializadas

19,5
40,9
16,3
19,6
19,7
20,1
64,8
54,1
15,7
27,0
43,0
23,4

25Ç00
28$00
32$00
25$00
29Ç00
34$00
29$00
29$00
39$00

61,1
28,3
55,6
53,3
13,9
7,3
44,6
66,1
22,9

20$00
19$00
26$00
18$00
23$00
24$00
19$00
22$00
23$00

34$00
36$00
36Ç00

41,3
20,4
32,0

24$00
23$00
23$00

27,0

41$00

5,8

25$00

55$O0
56$00

18,5
59,9

39$00
41$00

8,3
43,9

24Ç00
33?00

59$00
60$00

8,3
11,0
10,0
30,2
8,6

41$00
43?00
26$00
41$00
68$00

32,6
3,4
100,0
41,3
3,6

22$00
16$00
26$00
29$O0
44$00

49$00
51$00
52$00
52$00
63Ç0O

74$00
132$00

FONTE: Recolha de elementos sobre mão-de-obra, realizada em Janeiro de 1965, pela Divisão d<e Estatística do F.D.M.O. (Suplemento já cit.).
1
A ponderação foi feita com os dias de trabalho.

Para corrigir esta estrutura nitidamente deficiente importa

que: se reduza a percentagem dos não especializados nas actividades onde se verificou ser excessivamente elevada; se actue no
sentido de reduzir as diferenciações salariais entre os não especializados, os especializados, e as categorias superiores, para o que
se torna necessário que as remunerações dos especializados se elevem numa percentagem superior à destas categorias e as dos não
especializados e aprendizes registem ainda uma percentagem de
aumento mais acentuada; se reduzam progressivamente as diferenciações entre os salários femininos e masculinos do não especializado, tornando-se portanto indispensável elevar proporcionalmente mais os salários femininos do que os masculinos; se
garanta ao aprendiz com mais de 21 anos uma remuneração pelo
menos idêntica à do não especializado.
5.

Remunerações Médias pt>r Regiões e isna Evoíugão no Período
1953-1964

O nível das remunerações dos trabalhadores varia de região
para região, chegando, por vezes, a atingir diferenças muito acentuadas. Essas diferenças podem ser motivadas por razões de vária
ordem, destacando-se, entre elas, para além das diferenciações
regionais propriamente ditas, isto é, das diferenças inerentes
especificamente à localização: a própria estrutura sectorial da
economia da região, ou seja, os sectores que predominantemente
nela se localizam e que, como já se notou, têm diferenças salariais muito acentuadas; a estrutura da mão-de-obra feminina e
masculina; e a estrutura das qualificações que pode igualmente
influenciar, directa ou indirectamente, as diferenças salariais
observadas entre as regiões.
Sem dúvida que a avaliação das diferenciações inter-regionais
propriamente ditas e a definição das determinantes que a originam constituem um ponto de análise muito importante para
a selecção de medidas de política adequadas com vista a corrigir
a estrutura salarial. Mas, apesar disso, não é possível apresentar
já tal tipo de estudo em virtude dos laboriosos cálculos que ele
implicava pois, para tal, tornava-se necessário não só uma simples determinação das zonas salariais e avaliação das respectivas
diferenciações brutas inter-regionais, como ainda a eliminação
sucessiva das várias influências, quer relativas à estrutura sectorial quer resultantes da composição da mão-de-obra (percentagem
de homens e mulheres e importância relativa dos diversos graus
de qualificação profissional), características de cada região.
Neste condicionalismo, a análise será feita tomando o distrito
para base regional; avaliando apenas as diferenciações brutas

interdistritais e tentando relacioná-las, sempre que possível, com
a estrutura sectorial da região por se supor ser esta a sua determinante fundamental; e traçando, para cada distrito, a evolução
dos salários diários da Agricultura e das remunerações anuais do
sector não agrícola, excluindo os serviços públicos. Note-se, contudo, que a escassez de dados estatísticos sobre salários distritais
impôs certas restrições, pois, por um lado, a análise estática teve
que ser baseada apenas em salários diários por não ter sido possível obter o número de dias de trabalho em cada actividade
e distrito (o que, sem dúvida, afecta consideravelmente o rendimento global do trabalhador) e, por outro, a análise dinâmica do
sector não agrícola, embora tenha sido baseada em estimativas
anuais, pensa-se, apesar disso, que está sujeita a uma certa
margem de erro 34 .
No que se refere às diferenciações regionais propriamente
ditas, a tendência actual tem sido a sua eliminação progressiva por
razões de ordem económica e social.
Sob o ponto de vista económico, o principal inconveniente que
pode resultar da fixação de diferenciações salariais com base na
localização das empresas, é a possibilidade de vir a desencadear
uma concorrência de preços entre as empresas sujeitas a tabelas
salariais diferentes. Essa diferença, sendo sensível, poderá afectar
o equilíbrio financeiro das empresas abrangidas pela tabela mais
elevada na medida em que se reflicta nos custos de produção
e dificulte, por esse facto, a colocação dos seus produtos.
Sob o ponto de vista social, o problema liga-se com a repartição do rendimento entre os factores produtivos. Admitindo
a hipótese de ser idêntico o rendimento global de duas empresas,
não existe razão para se alterar a repartição desse rendimento
de molde a beneficiar mais o factor capital ou mais o factor trabalho, pelo simples facto de se localizarem em zonas diferentes.
Muito embora a orientação geral seja no sentido de se eliminarem completamente as diferenciações salariais com base exclusivamente na localização poderá, contudo, haver razões que, em
certos casos, justifiquem o seu estabelecimento, sendo de destacar
as seguintes:
— existirem diferenças sensíveis nos preços de aquisição das
matérias-primas e subsidiárias bem como nos custos de
transporte ou no custo de outros elementos que inter3é
Para cada distrito as estimativas dos salários do sector não' agrícola
foram baseadas nas remunerações médias anuais de cada divisão1 da actividade económica, obtidas através de várdas fontes estatísticas e ponderadas
com a respectiva estrutura do emprego segundo o censo de 1960. Em cada
distrito só foram considerados os sectores da actividade privada para os quais
foi possível obter elementos estatísticos: sobre remunerações.
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venham na produção e que se relacionem com a localização da empresa como, por exemplo, a energia ou
a existência de uma infra-estrutura mais desenvolvida;
— quando se verifiquem diferenças de custo de vida, mas
apenas nos casos em que a economia do sector for precária
e não tiver possibilidades económicas para pagar um
salário equivalente ao limite mínimo indispensável à satisfação das necessidades do trabalhador na região de custo
de vida mais elevado. Nesses casos, como se julga absolutamente imprescindível que a remuneração que o trabalhador aufere seja suficiente para satisfazer, pelo menos,
as suas necessidades fundamentais, poderá ser indispensável exigir a algumas empresas o sacrifício
de auferirem uma margem de lucro menos elevada35, a fim de
fixar um nível salarial em cada região, suficiente para
assegurar um mínimo a todos os trabalhadores.
5.1 Níveis das Remunerações Médias por Distritos
Os elementos estatísticos disponíveis para base do estudo dos
níveis salariais praticados em cada distrito são bastante escassos
e, alguns deles, contendo certa margem de erro. Numa tentativa
de avaliar quais as diferenciações existentes no nível de salários
praticados, em média, nos diversos distritos e os que vigoram no
distrito de Lisboa procurou-se agrupar as actividades de cada distrito segundo os tipos de fontes disponíveis e que, pensa-se, estão
sujeitas a margens de erro muito diferentes. Assim, com base nos
elementos publicados no Anuário Estatístico calcularam-se as
médias dos salários diários dos trabalhadores rurais para 1964/5;
a partir dos resultados da recolha de Janeiro de 1965, da Divisão
de Estatística do F. D. M. O., onde foi possível assegurar à amostra utilizada uma representatividade qualitativa 36
e quantitativa
bastante elevada, determinou-se a média ponderada dos sectores
35
Note-se porém que, em geral, as zonas onde o custo de vida é mais
elevado coincidem com as zonas de maior desenvolvimento económico e, portanto, as empresas que ficarão sujeitas a tabelas de salário® mais elevadas
são exactamente aquelas que, pelo menos em parte, encontrarão certa compensação no® benefícios1 decorrentes da sua localização em zonas com infra-estrutura mais desenvolvida.
36
A fim de se obter um nível de salários médios tanto quanto possível
próximo da realidade, a ponderação foá feita com a estrutura sectorial do
emprego efectivamente existente no respectivo distrito e não com a estrutura
da amostra. Isto é, admitiu-se a hipótese de, ao nível do distrito, a amostra
ser suficientemente representativa para revelar o salário médio praticado
em cada divisão da C.A.E. e no caso da indústria Transformadora e do Comércio, Bancos e Seguros, ao nível da classe; partindo dessa base obteve-se a média ponderada utilizando como elemento de ponderação uma estimativa do total
do emprego por sectores no respectivo distrito.

não agrícolas, com excepção dos Serviços, ou seja, do conjunto
da Indústria, Construção, Comércio, Bancos, Seguros, Transportes e Comunicações; e, por último, com base apenas na Estatística
das Sociedades (que se considera bastante limitada para traduzir
toda a realidade por só englobar empresas societárias) e nos elementos das Contas Nacionais no que se refere a serviços públicos,
estimou-se o nível de salários praticados, em média, nos Serviços
privados e públicos para 1964/537.
Das estimativas feitas, a única que se supõe conter uma
margem de erro mais elevada é, sem dúvida, a relativa aos Serviços, não só pelo facto de os salários serem calculados com base
na Estatística das Sociedades que, pelo menos em alguns distritos,
é pouco representativa, como ainda em virtude de a falta de elementos sobre emprego ao nível das classes desta divisão da C.
A. E. ter obrigado a elaborar estimativas que, provavelmente, são
menos correctas que as restantes.
No quadro A.14 e gráfico A.2 apresentam-se para cada um dos
18 distritos do Continente os salários médios diários da Agricultura, dos Serviços e das restantes actividades não agrícolas
e ainda a média ponderada do total das actividades do distrito38,
bem como as respectivas percentagens de discriminação salarial
em relação a Lisboa.
No que se refere à remuneração média diária de todos os
trabalhadores do distrito, ou seja, a média ponderada de todas
as actividades (quadro A.14 col. 2) nota-se que existe um
acentuado isolamento do distrito de Lisboa (71$00) em relação
aos restantes, sendo de salientar também os distritos de Setúbal
e do Porto que, embora com salários maio baixos do que Lisboa,
se destacam pelo seu nível relativamente elevado (52$00). Quanto
aos 15 outros distritos do Continente, os seus níveis salariais distribuem-se mais ou menos homogeneamente entre os 47$00 pagos
em Leiria e os 35$00 praticados no distrito de Portalegre, ou seja,
o equivalente, respectivamente, a 66,2 % e 49,3 % da remuneração
média de Lisboa.
Assim, a distribuição dos distritos, segundo o seu nível salarial, sugere a constituição de 4 grupos ou zonas. A zona I ou zona
base formada apenas pelo distrito de Lisboa; a zona II englobando
os distritos de Setúbal e Porto com remunerações médias diárias
superiores a 50$00 e inferiores às daquele distrito; e as zonas III
e IV formada pelos restantes distritos que, embora como se sa37
À semelhança do que se fez nas restantes actividades não agrícolas,
a ponderação dos salários foi feita a partir das classes utilizando a estrutura
real do emprego estimada para cada distrito.
38
A média ponderada foi obtida a partir dos três grandes sectores
considerados — Agricultura, Serviços, outras actividades não agrícolas,
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lientou, tenham uma distribuição bastante uniforme, se julgou de
certo interesse desdobrar, destacando, por um lado, os que têm
remunerações inferiores a 50$00 mas superiores a 40$00 e, por
outro, os que têm salários inferiores
a esta quantia, ou seja,
aproximadamente 12 contos anuais39.
Deste modo resultam, para o Continente, quatro zonas geográficas de salários com a seguinte constituição:
[I Zona—Inf. a Lisboa e sup. a 50$00
Setúbal
52$00
Porto
52$00
Média Ponderada 52$00

í Zona — Base
Lisboa — 71$00

III Zona —de 50$00 a 40$00
Leiria
Coimbra
Santarém
Guarda
Castelo Branco

47$00
46$00
45$00
43$00
43$00
IV Zona — inferior

Viana do Castelo ... 39$00
Évora
39$00
Viseu
39$00
Beja
38$00

Bragança ............
Faro
Aveiro
Vila Real
Média Ponderada,..

43$00
43$00
42$00
41$00
44$00

a 40$00
Braga
36$00
Portalegre ............ 35Ç00
Média Ponderada... 38$00

Sob o ponto de vista de repartição, estas médias salariais
mostram uma acentuada diferença entre o nível de vida médio
dos trabalhadores do distrito de Lisboa e os das restantes zonas,
diferença essa revelada pelas percentagens de diferenciações de
26,8 %, 38 % e 46,5 '%, respectivamente, para as zonas II, III e IV.
Observando a distribuição dos trabalhadores do Continente
pelas várias zonas salariais que se definiram, conclui-se que:
— Apenas cerca de 24% do total de trabalhadores exercem
a sua actividade na zona I ou seja uma região onde o seu
nível de vida médio é equivalente a 71$00 diários, o que,
com base em 300 dias de trabalho, corresponde aproximadamente a 21,3 contos por ano;
— 22% localizam-se na zona II, com um nível médio correspondente a 52$00 diários, o que representa cerca de 15,6
contos anuais, ou seja, o equivalente a 73,2% da zona I;
39
A conversão é feita com base na hipótese de 300 dias de trabalho
por ano.
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— 34 % situam-se na zona III, com uma média ponderada de
salários da ordem dos 44$00 por dia, o que corresponde
a um total anual de cerca de 13,2 contos;
— 20% dos trabalhadores do Continente localizam-se na
zona IV onde os níveis salariais são, em média, de 38$00,
ou seja, aproximadamente 11,4 contos anuais.
Os salários médios de cada distrito são determinados, em
grande parte, pela estrutura sectorial em que se baseia a economia
da região. Assim, constata-se pelo quadro A.14 que, com excepção
de Lisboa, Porto, Aveiro e Braga, mais de 50% da população
activa dos restantes distritos trabalha na Agricultura. Deste
modo afigura-se de bastante interesse uma análise, em separado,
das remunerações distritais da Agricultura, dos Serviços e das
restantes actividades não agrícolas.
Pelo gráfico A.2 verifica-se que, na generalidade dos distritos,
o nível das remunerações pagas no sector dos Serviços é mais
elevado do que o das restantes actividades não agrícolas e este,
por sua vez, acentuadamente mais alto do que o praticado na
Agricultura. Constituem excepção, no primeiro caso, os distritos
de Lisboa, Porto e Guarda, onde os Serviços são pior remunerados
do que as outras actividades não agrícolas e, no segundo caso,
o distrito de Vila Real, onde os salários agrícolas são, em média,
superiores aos das restantes actividades, com excepção dos serviços.
Nos três grupos de actividades tomados para objecto de
análise, o grau de dispersão dos vários distritos, em relação a
Lisboa, difere também consideravelmente. Enquanto para o grupo
de actividades não agrícolas, com excepção dos Serviços, o desvio
médio em relação àquele distrito (39,8%) se assemelha bastante
ao constatado para o nível geral de salários (40,1%), na Agricultura este desvio é sensivelmente mais reduzido (28,6 %) e mais
ainda no caso dos Serviços (21%).
A constituição de zonas específicas para cada um dos grupos
de actividades considerados afigura-se ainda mais difícil e menos
precisa do que a observada anteriormente para a média geral dos
salários, sobretudo no caso da Agricultura e dos Serviços. Excluindo o distrito de Lisboa, os limites entre os quais se contêm
as restantes médias distritais, são: para a Agricultura, 45$00 em
Leiria e 29$00 em Braga; para os Serviços, 63$00 em Setúbal, ou
seja, muito próximo da média de Lisboa (64$00), e 41$00 em Viana
do Castelo; e para as restantes actividades 54$00 em Setúbal e no
Porto, e 37$00 em Braga. De salientar o facto das remunerações
médias praticadas no distrito de Lisboa, no sector agrícola
(52$00), nos Serviços (64$Q0) e no conjunto das restantes actividades (75$00), registarem diferenças muito acentuadas entre si,

o que conduz a que os salários médios praticados nos Serviços
em outros distritos sejam superiores aos registados na Agricultura daquele distrito. Apesar disso, para efeitos de comparação,
vê-se vantagem em manter Lisboa sempre como zona base e aplicar os mesmos limites das zonas traçadas na análise do nível
geral de salários, ou seja, concretamente: um grupo de distritos,
com médias superiores a 50$00 e inferiores à de Lisboa; outro,
com salários entre 50$00 e 40$00 e, finalmente, um quarto com
remunerações inferiores a 40$00. Assim, observando o gráfico A.2,
verifica-se que existem alterações sensíveis nos agrupamentos de
distritos, segundo o sector de actividade considerado. Enquanto
na Agricultura mais de metade dos distritos faziam parte da
zona IV (isto é, tinham remunerações inferiores a 40$00 diários)
e não existia nenhum que se situasse na zona II, no sector dos
Serviços verificava-se o contrário. Por seu lado, no que se refere
ao conjunto dos restantes sectores não agrícolas, a maioria dos
distritos incluía-se na zona III, ou seja, a delimitada por 50$00
e 40$00.
De salientar particularmente o facto de os salários rurais do
Porto se situarem entre os mais baixos (35$00) em oposição ao
nível relativamente elevado dos sectores não agrícolas (cerca
de 54$00).
Calculando as médias ponderadas dos distritos que constituem as quatro zonas, obtém-se os valores seguintes:
Remunerações
médias globais
Zona
I
Zona II
Zona III
Zona IV

71$00
52$O0
44$00
38$00

Serviços

64$00
56$00
47?00
—

Remunerações
não agrícolas
c/excepção dos Serviços

Remunerações
agrícolas

75$00
54$O0
45$00
38$00

52(00
—
42$00
3!5$00

O que conduz às seguintes percentagens de discriminação em
relação a Lisboa:
Remunerações
médias globais
Zona II
Zona III
Zona IV

26,8%
38 %
46,5 %

Serviços

12,5 %
26,6 %

Remunerações
não agrícolas
c/excepção dos Serviços
28 %
40 %
49,3 %

Remunerações
agrícolas

19,3 %
32,7%

Note-se que estas percentagens confirmam a afirmação ante-

rior de que na Agricultura e nos Serviços a dispersão das remunerações em relação a Lisboa é bastante mais reduzida em todas
as zonas do que a verificada nas remunerações das restantes actividades não-agrícolas.
Como já se salientou, o nível geral das remunerações distritais é determinado, fundamentalmente, pelo nível dos salários
agrícolas, dado que é a Agricultura a actividade predominante na
sua estrutura económica, tendo sido apontados como excepção
os distritos de Lisboa, Porto, Setúbal, Aveiro e Braga. Em relação
a cada um destes nota-se que os três primeiros se situam nas zonas
salariais mais elevadas, Lisboa porque efectivamente paga os mais
altos salários, tanto aos trabalhadores rurais como aos não-agrícolas e o Porto, porque, apesar de pagar salários agrícolas muito
baixos, a percentagem da população activa adstrita a esse sector
é relativamente escassa (cerca de 16,4%); por seu lado, Aveiro,
ainda por influência da sua elevada percentagem de trabalhadores
agrícolas (35,3%) e pelos baixos salários que auferem (39$Q0),
faz parte da III zona; e Braga situa-se, por sua vez, na última
zona, apesar de a percentagem de população não-agrícola representar 59%, os seus níveisi salariais são dos mais baixos, dado
que a sua estrutura industrial assenta na indústria têxtil que,
como já se salientou, é das que têm fracas remunerações.
5.2 Evolução das Remunerações Médias da Agricultura e das
Actividades não-Agrícolas no período 1953-1961}, por
Distritos

A análise evolutiva das remunerações distritais far-se-á em
separado para a Agricultura e para os restantes sectores da actividade económica, (incluindo os Serviços) na medida em que não
foi possível obter uma remuneração média geral para cada região,
visto que os salários agrícolas são diários e os das restantes actividades referem-se ao ano.
Ao longo do período delimitado pelas médias dos anos 1953/4
e 1963/4 constata-se pelo quadro A.15 que, no caso da Agricultura
e das actividades não-agrícolas, os oito distritos que tiveram taxas
de crescimento extremas foram os seguintes:
Agricultura

Actividades não agrícolas
Taxas de salários mais baixas

Viana do Castelo
Vila Real
Santarém
Guarda

7,5 %
'6,9%
6,8%
6,6%

Bragança
Santarém
Portalegre
Faro

10,6 %
7,8%
7,7%
7,3%

Taxas de salários mais elevadas

Setúbal
Porto
Beja
Braga

4,1%
5,0%
5,1%
5,2%

Viana do Castelo
Braga
Castelo Branco
Coimbra

3,7%
3,7%
4,6%
5,0%

Conforme se observa, parece não ter havido, de uma maneira
geral, qualquer evolução coordenada, idêntica ou complementar,
dos salários distritais dos dois grupos de actividades. De salientar
apenas o caso de Braga onde as taxas de crescimento, tanto na
Agricultura como nas restantes actividades, se situaram entre as
mais baixas e donde se infere que, provavelmente, foi também o
distrito onde a evolução do nível geral de salários foi mais reduzida; o de Santarém onde, pelo contrário, tanto o sector agrícola
como os outros sectores beneficiaram das mais elevadas taxas de
crescimento; e, por contraste, destaca-se ainda o distrito de Viana
do Castelo onde os trabalhadores rurais registaram os maiores
acréscimos de salários, enquanto os restantes tiveram taxas de
aumento relativamente baixas.
Procurando agora relacionar as taxas de aumento com os
níveis de salários distritais nos anos base apura-se que, no caso
da Agricultura parece não ter havido, de uma maneira geral, uma
evolução correctiva das diferenças existentes nos salários pagos
nos vários distritos, pois dos 12 distritos com salários inferiores à
média aritmética apenas 6 tiveram taxas de aumento superiores
à registada por essa média, enquanto nas actividades não-agrícolas, de entre os distritos que se encontravam naquela situação, só
Viana do Castelo teve uma evolução menos acentuada que a da
média.
Em qualquer dos casos, as respectivas evoluções conduziram
a um agravamento das diferenciações brutas dos salários em relação a Lisboa, na medida em que este distrito, que serviu de base
de comparação, por ser o de mais altos salários, beneficiou também
de taxas relativamente elevadas.
Os números revelam, portanto, que ao longo do decénio 1953/4-1963/4 a evolução das remunerações distritais se processou de
molde a agravar mais ainda as acentuadas diferenças salariais já
existentes entre Lisboa e os restantes distritos (quadro A.16). Isso,
evidentemente, não é positivo numa óptima de repartição, notando-se ainda que, no caso da Agricultura, o agravamento se deu no
decurso do II Plano, enquanto nos restantes sectores se deu principalmente durante o I Plano.
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Percentagem de diferenciação das remunerações médias da agricultura
e das actividades não agrícolas de cada distrito em relação às respectivas
remunerações do distrito de Lisboa e sua evolução
QUADRO A.16

Distritos

Aveiro
Beja
Braga
Bragança
C. Branco
Coimbra
Évora
Faro
Guarda
Leiria
Lisboa
Portalegre
Porto
Santarém
Setúbal
V. Castelo
Vila Real
Viseu
Desvio médio em relação a Lisboa

Média dos anos
1953/4

Média dos anos
1958/9

Actividades
Agriculn/agrícotura
las

Actividades
Agriculn/agrícotura
las

Média dos anos
1963/4
Agricultura

Actividades
n/agrícolas

24,7
31,5
40,1
26,2
33,0
28,1
31,8
34,8
30,3
13,9
0,0
3-6,3
29,2
23,2
9,4
4156
32,2
33,0

40,3
28,1
37,8
62,2
25,5
30,1
33,8
56,8
53,2
36,8
0,0
59,0
30,2
40,2
31,6
52,4
49,3
53,1

24,3
32,2
45,2
28,2
32,6
27,9
30,6
29,6
34,9
13,3
0,0
35,2
34,2
20,6
9,0
38,5
33,9
35,5

42,4
40,9
48,4
64,5
39,5
39,1
30,9
57,5
54,9
37,5
0,0
47,,0
3-6,1
42,7
39,7
62,2
44,9
48,7

30,8
40,5
47,6
32,8
33,8
29,6
39,3
36,0
30,2
19,6
0,0
43,9
39,1
21,7
28,5
36,6
30,4
37,5

43,8
29,3
51,8
44,5
37,1
39,2
42,0
53,2
54,2
34,9
0,0
53,9
36,2
32,0
39,7
63,5
48,9
51,0

29,4

42,4

29,7

45,7

34,0

44,2

FONTE: Quadro A. 15.

5.3 Conclusões

Os objectivos da repartição impõem um maior equilíbrio
regional nas remunerações do factor trabalho. Esse equilíbrio
deverá ser conseguido através da redução das diferenciações regionais, para o que importa actuar no sentido de elevar o nível salarial da maior parte dos distritos, particularmente dos que apresentam salários inferiores a 40$00, ou seja, os que constituem
a zona IV, nomeadamente Portalegre, Braga, Beja, Viseu, Évora,
e Viana do Castelo.
Essa elevação deverá efectuar-se actuando, simultaneamente,
no sentido de reduzir de forma progressiva até à sua completa
anulação, as diferenciações salariais propriamente ditas de todos
os distritos em relação a Lisboa; de elevar o nível de remunerações

dos sectores em que assenta fundamentalmente a economia e de
reestruturar essa economia regional numa base mais dinâmica,
revigorando a estrutura dos sectores tradicionais que, como já se
verificou, têm baixos salários e fomentando a implantação de
actividades com níveis salariais mais elevados.
Concretamente, entende-se que, além desta renovação de estruturas, indispensável mas que só se poderá efectivar a longo prazo,
se deverá desde já actuar particularmente nos distritos dedicando
ainda particular atenção ao nível salarial praticado nos Serviços
pois, com excepção de Braga, é o sector que, depois da Agricultura,
ocupa maior número de pessoas; elevar as remunerações dos trabalhadores das Indústrias Transformadoras, em particular das Têxteis no caso de Braga, e do Vestuário e Calçado e da Madeira e
Cortiça, tanto neste distrito como nos restantes em causa, por
serem dos sectores industriais que empregam maior número de
trabalhadores; aumentar o nível de salários na Construção que
absorve também um número relativamente elevado da população
trabalhadora do sector não agrícola.
Haverá ainda necessidade de dedicar particular atenção aos
salários rurais dos distritos do Porto e de Faro, por serem relativamente baixos (35$00) e acusarem uma disparidade bastante
acentuada em relação aos pagos nos restantes sectores, e ainda
aos salários dos trabalhadores não agrícolas de Vila Real, actuando
especificamente no sector dos Serviços, da Construção e das Indústrias Transformadoras, nomeadamente na indústria de Vestuário
e Calçado.
Conforme se comprova, as actividades enumeradas situam-se
entre as salientadas na análise sectorial como detentoras de baixos
níveis salariais, pelo que se confirma a conclusão da necessidade
de actuar no sentido de elevar as remunerações daqueles sectores
e a hipótese de as disparidades distritais dependerem efectivamente, em grande parte, da estrutura sectorial.
6.

Evolução das Remunerações e do Custo de Vida, no período
1953-1965

Uma vez que o salário é a principal fonte de rendimento dos
trabalhadores, a taxa de aumento das remunerações é correntemente utilizada para indicador da evolução do seu nível de vida.
Como porém, o valor monetário dos salários está sujeito a depreciações— em consequência da desvalorização da moeda que se
traduz, na prática, numa redução do poder de compra real das
remunerações — a fim de eliminar esta influência torna-se indispensável determinar qual a taxa de aumento dos salários reais,

ou seja, das remunerações nominais depois de deflacionadas pelo
custo de vida.
Com base nos índices referentes à evolução dos salários nominais — que traduzem os aumentos anuais do valor monetário das
remunerações— e nos relativos à evolução do custo de vida40,
calcularam-se os índices dos salários reais ou, o que é o mesmo,
dos salários deflaccionados. Com os resultados obtidos traçaram-se as curvas evolutivas, desde 1953 a 1965, apresentadas no
gráfico A.3 que traduzem, em relação a 1953, o aumento dos
salários nominais, do custo de vida, dos salários reais e ainda da
produtividade a preços correntes.
Segundo os elementos publicados, o aumento do custo de vida
entre 1953 e 1965 foi apenas de 24,9%, donde resulta uma taxa
anual de inflacção de cerca de 1,9%.
Esta desvalorização da moeda conduz, como é natural, a uma
taxa de aumento dos salários reais no período 1953 a 1965 de
(4,6 %), mais reduzida, portanto, do que a verificada nos salários
nominais (6,6%).
De salientar o facto de a redução dos salários nominais ter
sido mais acentuada durante o II Plano do que no I, uma vez que
o aumento do custo de vida foi mais elevado no segundo período
(2,3 %) do que no primeiro (1,3 %). Isto implica uma ligeira aproximação das taxas de aumento anual dos salários reais dos referidos períodos (3,2 % no decurso do I Plano e 5 % no II Plano) 41
e conduz à conclusão de que apesar de as remunerações nominais
terem evoluído num ritmo mais acentuadamente elevado no decurso
do II Plano do que no I, o acréscimo de benefício real de que o
trabalhador beneficiou foi, efectivamente, mais reduzido do que o
sugerido por aquela diferença.
Ao nível dos vários sectores de actividade e dos distritos,
salienta-se que, muito embora em todos os casos a evolução das
remunerações nominais tivesse sido suficiente para garantir o
poder de compra real existente no início do período (isto, admitindo a hipótese de os índices de custo de vida utilizados traduzirem efectivamente a realidade), na Indústria de Mobiliário a per40
Para avaliar esta evolução utilizaram-se os índices de custo de vida
na cidade de Lisboa por não se dispor de um índice geral para todo o Continente. De salientar, porém, que este índice, em relação a outros baseados em
inquéritos mais recentes, tem-se revelado pouco sensível às subidas verificadas nos últimos anos; isto, porque assenta em inquéritos já realizados em
1948 e não tem siido feita qualquer espécie de correcção a fim de ter em conta
as sensíveis alterações registadas, desde aquela data, na estrutura dos hábitos
de consumo.
41
As taxas anuais relativas aos salários nominais foram, respectivamente, de 4,46 % e 7,47 %.
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centagem de aumento (1,9%) não foi, porém, suficiente para
elevar, efectivamente, o nível de vida médio dos trabalhadores
dessa actividade.
7.

Evolução das Remunerações e da Produtividade, no Período
1953-1965

As determinantes teóricas fundamentais da evolução dos salários são, por42um lado, o custo de vida e, por outro, a produtividade
do trabalho . Quanto ao primeiro, deverá ser considerado como o
elemento essencial para o estabelecimento do limite mínimo do
aumento de salários, pois só deste modo se poderá assegurar aos
trabalhadores, pelo menos, a estabilidade do poder de compra das
suas remunerações; no que se refere à produtividade do trabalho
sem dúvida que se trata, no momento presente, do indicador mais
conveniente para possibilitar a avaliação do acréscimo do valor
real dos salários mais compatível com a evolução da taxa de cres42
Habitualmente calcula-se a produtividade através do quociente do Produto pela população activa: vide Salários-Produtividade de Alice Soares
FOLGADO — Caderno n.° 16 do F.D.M.O., 1966.
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cimento económico. Convém salientar que, enquanto para as evoluções da produtividade e dos salários os objectivos de uma política de repartição podem exigir ritmos distintos, já o mesmo não
acontece para as evoluções do custo de vida e dos salários, as quais
se poderão, em princípio, identificar43.
Aceita-se, em regra, que uma das maneiras de repartir o acréscimo de rendimento derivado do desenvolvimento económico entre
os factores que contribuíram para a sua criação —trabalho e
capital — sem alterar a estabilidade de preços, é aferir a evolução
dos salários pela da produtividade para se assegurar a cada factor
produtivo a parte que, proporcionalmente, já lhe cabia. É evidente,
porém, que uma actuação deste
tipo mantém sem alteração a
repartição base que já existia44;deste modo, julga-se que só serão
de aceitar evoluções coincidentes das variáveis produtividade-salários desde que a repartição base do rendimento se possa considerar
correcta, como é o caso, por exemplo, da generalidade dos países
economicamente desenvolvidos (citam-se a Grã-Bretanha, os Estados-Unidos e a França, onde a parcela atribuída à remuneração do
factor trabalho se
situava, para 1960, em 73,7%, 71,5 % e 60,8 %,
respectivamente45). Sempre que aquela repartição base se processe
em prejuízo do factor trabalho, como em regra acontece nos países
em vias de desenvolvimento onde a percentagem que lhe46 cabe do
rendimento global não chega a atingir, por vezes, os 50 % , impõe-se, evidentemente, a necessidade de os salários evoluírem mais
que proporcionalmente em relação a produtividade, para que a
repartição dos acréscimos do Produto se processe de uma maneira
mais correcta e, consequentemente, se altere a repartição funcional
da remuneração dos factores produtivos de molde a torná-la mais
43
E s t a identidade só será de admitir nos1 casos em que se pretenda
fixar um limite mínimo à evolução dos salários, a fim de assegurar aos t r a b a lhadores a manutenção do seu poder de compra. Note-se, porém, que u m a
evolução salarial pautada pelo custo de vida garante apenas 1 o mínimo indispensável enquanto que o desejável será, sem dúvida, aumentar o poder de comp r a real das remunerações de acordo com o aumento de rendimento nacional.
44
Claro que a afirmação só é válida u m a vez que se compare a produtividade com o montante global de salários; se a comparação for feita com
a evolução dos salários individuais é de admitir que a p a r t e que venha a ser
atribuída ao factor trabalho se eleve desde que aumente o número de t r a balhadores.
45
Caderno n.° 8 do FJD.M.O, j á cit.
46
Em Espanha essa percentagem foi estimada, p a r a 1964, em 55,1 %.
E m Portugal, conforme se verá mais adiante, as remunerações representavam
apenas 44,3 % do Rendimento Nacional em 1963/4. Estimativas apresentadas
por João CRUZEIRO e Alexandre BORREGO em « E s t r u t u r a e Tendências da Repartição Funcional do Rendimento Português»,—'Análise Social, n.° 15,
-pág. 421 — situam esta percentagem, p a r a a média dos anos 1959/61, em
43,8 %, enquanto que as apresentadas no Caderno n.° 8 do F.D.M.O. avaliam
em 41 % a participação do trabalho p a r a 1960.
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justa. Relativamente ao equilíbrio de preços, um procedimento
deste tipo não deverá, em princípio, ter repercussões sobre ele
visto que, por um lado, incide somente sobre os aumentos de produtividade, ou seja, sobre a riqueza criada; por outro lado, na medida
em que a repartição base favorece a remuneração do factor capital,
isso conduz à conclusão de que, nos países subdesenvolvidos, os
possuidores deste factor usufruem uma taxa de lucro mais elevada
que a normal47, pelo que não existe, efectivamente, justificação
válida para que uma actuação deste género implique uma alta de
preços.
Com base nos elementos das Contas Nacionais e na estimativa
da população activa feita pela Divisão de Estatística do F.D.M.O.
calculou-se a evolução da produtividade a preços correntes no
período de 1953/4 —1963/4. A partir dos dados obtidos e das
remunerações anuais já apresentadas, elaboraram-se os gráficos
A.3 e A.4 onde figuram, simultaneamente, as tendências evolutivas
da produtividade e das remunerações nominais para o total das
actividades económicas por um lado, e para os seus principais
sectores por outro. Elaboraram-se também os quadros A.17 e A.18
onde se apresentam as taxas anuais médias de crescimento da
produtividade e dos salários para a totalidade do período e para
os períodos delimitados pelos anos 1953/4, 1958/9 e 1963/4.
Observando o quadro A.17 pode concluir-se que, para a totalidade do período, a taxa de crescimento anual dos salários foi
semelhante à da produtividade (5,96 % no primeiro caso e 5,56 %
no segundo) contatando-se esse paralelismo tanto no decurso do
primeiro Plano (4,46% e 4,16%, respectivamente), como no segundo (7,47% e 6,98%). Contudo, ao fazer o ajustamento de
curvas aos valores nominais dos salários, pelo método dos mínimos
quadrados, verifica-se através do gráfico A.3 que, efectivamente,
47

Taxas de lucro em 1955, em percentagem, depois de deduzido o im-

posto:
Empresas Norte-Americanas no Porto Rico

Alimentação
Têxteis
Vestuário
Químicas
Produtos de Borracha
Artigos de Couro
Máquinas
Material eléctrico
Conjunto das empresas

Conjunto de Companhias do respectivo
ramo nos E.U.A.

11
19
37
29
65
37
73
67
35

FONTE: Revue Economique n.° 63 Novembro 1964, pág. 917.
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9
5
6
14
13
8
9
13
12

a evolução da produtividade foi praticamente coincidente coma
dos salários durante o primeiro período, enquanto no segundo foi
ligeiramente inferior. Ao nível dos grandes sectores a comparação
entre as conclusões a que se chega pelo quadro A.17 e pelo gráfico A.4 podem parecer, em alguns casos, até certo ponto contraditórias. As divergências resultam, contudo, do facto de as taxas
anuais serem calculadas a partir das médias dos dois anos extremos enquanto as curvas revelam os desajustamentos processados
ano a ano. Sendo assim, sem dúvida que o gráfico tem possibilidade de traduzir com maior aproximação a realidade concreta
visto que as taxas acumuladas nada dizem quanto ao facto de o
aumento se ter dado uniformemente ao longo do 48período ou de,
pelo contrário, se ter registado apenas no fim dele .
Considerando, portanto, como base da análise sectorial as
curvas evolutivas dos salários nominais e da produtividade a preços
correntes apresentadas no gráfico A.4, verifica-se que a evolução
das duas variáveis é diferente de caso para caso. Assim, salienta-se
que ao longo do período 1953-1965:
— a evolução da produtividade foi sempre superior à dos
salários nominais na Pesca, na Electricidade e no conjunto
das Indústrias Transformadoras. Isto revela que o tipo de
repartição processada no rendimento proveniente destes
sectores beneficiou acentuadamente o factor capital.
— O aumento de salários foi superior ao da produtividade nas
Indústrias Extractivas, na Construção, na Agricultura
e
nos Bancos, Seguros e Operações sobre Imóveis49 muito
embora no caso dos Bancos e Seguros e da Agricultura, até
1958, as duas curvas se aproximem bastante. Esta evolução,
ao contrário da verificada nos sectores anteriormente
enumerados, mostra uma repartição dos acréscimos de rendimentos a favor dos trabalhadores, particularmente no
caso das Indústrias Extractivas;
— A partir de 1958/9 as curvas mostram que no Comércio,
nos Serviços Privados e nos Transportes as evoluções são
48
Numa óptica de repartição é evidente que o conhecimento dessa evolução ano a ano tem muita importância pois se durante vários anos consecutivos os aumentos de produtividade foram sempre superiores aos dos salários só se identificando, portanto, nos últimos anos sem dúvida que o tipo
de repartição efectivada beneficiou o factor capital e vice-versa. É, por
exemplo, o que acontece com a Electricidade, onde as t a x a s no quadro A.17
sugerem t e r havido aumentos médios nos salários próximos dos da produtividade e, contudo, o gráfico A.4 esclarece que, n a realidade, a evolução desta
última foi sempre superior àquela, tendo-se dado a aproximação dos índices
apenas nos últimos anos.
49
P a r a facilitar designar-se-á esta divisão apenas pelas primeiras expressões, ou seja, Bancos e Seguros.
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Evolução da produtividade e das remunerações médias anuais,
por divisões da actividade económica
QUADRO A.17

Preços correntes
Actividades
(C.A.E.)

0 — AGRICULTURA,
SILVICULTURA,
CAÇA E PESCA
Agricultura, Silvicultura, Caça
Pesca
1 —INDÚSTRIAS EXTRACTIVAS ...
2/3 — INDÚSTRIAS
TRANSFORMADO RAS

4 —CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
5 — ELECTRICIDADE, GÁS, ÁGUA E
SERVIÇOS DE SANEAMENTO
6 —COMÉRCIO, BANCOS, SEGUROS E
OPERAÇÕES SOBRE IMÓVEIS
Comércio
Bancos, Seguros e Operações Sobre
Imóveis
7 — TRANSPORTES, ARMAZENAGEM
E COMUNICAÇÕES
8 —SERVIÇOS
TOTAL

Taxa média de crescimento
no período 1953/4-1958/9

Taxa média de crescimento Taxa média de crescimento
no período 1953/4-1963/4
no período 1958/9-1963/4

Produtividade

Salários

Produtividade

Salários

Produtividade

Salários

1,52
1,47
2,31
-6,44

2,43
2,29
2,15
7,72

6,19
6,03
8,83
9,02

8,79
8,94
6,25
5,'64

3,83
3,72
5,62
1,21

5,56
5,56
4,18
6,67

6,53

5/63

7,53

7,02

7,03

6,32

4,10

3,69

5,49

4,65

4,79

4,17

5,44

4,68

5,49

6,30

5,47

5,48

4,24
4,09

5,16
4,96

7,24
7,36

9,33
10,21

5,73
5,71

7,22
7,55

2,66

3,40

4,29

5,14

3,47

4,27

5,02
3,60
4,16

5,25
3,59
4,46

7,85
3,40
6,98

5,42
5,32
7,47

6,42
3,50
5,56

5,34
4,45
5,96

FONTE: Quadro A.3
I.N.E. — Elementos revistos das Contas Nacionais.
Estimativa da população activa por sectores, realizada pela Divisão de Estatística do F.D.M.O. e publicada no 3.° Suplemento ao
n.° 11/12 do Boletim do FDM.O.

mais ou menos opostas e, até certo ponto complementares,
das verificadas até essa data. No Comércio e nos Serviços
durante o primeiro período houve aumentos nos salários
ligeiramente inferiores aos da produtividade enquanto nos
Transportes se verificou o contrário.
Na medida em que a produtividade é considerada presentemente
como o indicador mais válido para traduzir a evolução das possibilidades económicas dos sectores, importa agora relacionar as conclusões que se acabam de enumerar com as salientadas quando da
análise sectorial. Assim, dessa comparação resulta, imediatamente,
o facto de as Indústrias Transformadoras, que ainda em 1965 se
situavam entre os sectores com médias salariais mais baixas, terem
tido entre 1953 e 1965, uma repartição dos acréscimos de produtividade que, nitidamente, beneficiou o factor capital. Aliás, esta
conclusão, baseada em elementos da Contabilidade Nacional é confirmada por outra fonte — Estatística Industrial. A amostra considerada nesta publicação revela, igualmente, que para o conjunto
de actividades nela incluído se observa um aumento médio anual de
salários , no período 1953-1964, de cerca de 7,2 %, enquanto que o
da produtividade foi de 8,2%. Este facto reveste ainda maior
importância por se tratar de um sector fundamental da economia
que abrange cerca de 27 % da população trabalhadora.
As classes das Indústrias Transformadoras onde se verificou
uma evolução da produtividade superior à dos salários foram, designadamente :
A50

B so

— Têxteis
— Transf. diversas
— Produtos metálicos

— Papel
— Prod. miner. não metálicos
— Borracha
—• Bebidas
— Tabacos

C50
— Químicas
—• Máq. e material
eléctrico

Note-se que os Têxteis, as Transformadoras diversas e os
Produtos metálicos foram igualmente apontados como sendo sectores que pagavam, em média, remunerações que se situavam
entre as mais baixas e que ocupavam ainda elevada percentagem
50

A —' Actividades que, em 1963/4, tinham remunerações anuais inferiores à média das Indústrias Transformadoras (13,3 contos) e
que simultaneamente, tiveram uma evolução da produtividade
superior à dos salários no período 1953-1964.
B — Actividades nas condições de A mas com níveis entre a média
e os 18 contos anuais.
C — Actividades nas condições de A mas com remunerações superiores
a 18 contos anuais.

m

Evolução da produtividade e das remunerações médias anuais,
por classes da indústria transformadora, segundo a amostra
da Estatística Industrial
QUADRO A.18
Actividades
(C.A.E.)

20—Alimentação
21 — Bebidas . ...
...
22 —Tabacos
23 —Têxteis
24 — Vestuário e Calçado ...
25 — Madeira e Cortiça
30 — Borracha
31 — Químicas
...
33 — Produtos minerais n/met
34—Metalúrgicas de base
35 — Produtos metálicos
36 — Constr. de máq. c/excep. das eléctricas
37 — Máquinas e Material eléctrico
38—Material de transporte
27 —Papel
29 —Curtumes ... .,.\vv
39 — Transformadorás diversas
2 — Indústrias transformadoras — média
ponderada
3 —• Indústrias transformadoras — média
ponderada
2/3 — Indústrias transformadoras — média
ponderada
,
FONTE: Estatística Industrial.

Taxa média de crescimento
no período 1953-1958

Taxa média de crescimento
no período 1958-1964

Taxa média de, crescimento
no período 1953-1964

Produtividade

Produtividade

Produtividade

Salários

Salárioa

Salários

3,34
4,27
12,14
6,23
-0,38
11,00
12,12
4,37
7,57
6,47
5,10

7,97
8,36
5,69
7,31
1,25
8,36
5,91
6,44
7,74
8,02
8,04

4,82
8,36
7,60
10,49
-1,82
5,32
8*09
7,31
7,90
,
-6,83

7,915
7,89
5,46
5,23
2,13
7,13
4,90
6,50
6,80
,
6,40

16,34

8,94
12,08
7,00
3,76
4,80

7,16
8,96
8,35
6,62
10,98

8,55
—."
9,58
4,77
18,34

4,89
—.
7,04
5,45
13,38

9,83

4,75

5,97

7,53

7,71

6,58

9,12

7,27

11,35

8,22

10,33

7,79

8,82

5,94

7,'68

8,24

8,19

7,19

6,74
13,48
2,38
15,82
-3,58
-5,79
3,44
10,96
8,29

7,92
9,69
5,18
2,80
3,20
5,68
3,71
6,58
5,69

8,94

4,48

8,05
.
12,76
5,99
36,91

2,22

—

—<

5,50
4,0Í5

de mão-de-obra (cerca de 34,2 % do total das Indústrias Transformadoras), pelo que se conclui que os seus baixos salários não
dependem tanto de uma falta de possibilidades) económicas como
de uma repartição nitidamente desfavorável ao factor trabalho.
Já o mesmo não se pode afirmar em relação ao Vestuário e Calçado,
Alimentação, Madeira e Cortiça e aos Curtumes, na medida em que
os números revelam que a evolução dos salários foi efectivamente
superior à da produtividade; contudo, só um estudo mais detalhado
poderá efectivamente revelar se os baixos salários eram motivados
por falta de condições económicas estruturais ou antes por uma
deficiente repartição base do rendimento entre os factores trabalho
e capital.
Da análise efectuada conclui-se que, pelo menos nos sectores
em que se verificou uma evolução da produtividade superior à dos
salários, se torna indispensável, de futuro, garantir uma evolução
inversa, particularmente no que se refere às Indústrias Transformadoras (designadamente aos Têxteis, às Transformadoras diversas e aos Produtos Metálicos), onde, a par de um nível salarial
médio bastante baixo, se verifica ter havido um agravamento da
repartição dos acréscimos do rendimento a favor do capital.
No que se refere à Agricultura, às Indústrias Extractivas, à
Construção e ainda às classes 24, 20, 25, 29 51 das Indústrias Transformadoras, a evolução adequada terá que ser objecto de uma
análise mais cuidada, uma vez que a evolução processada até 1965
foi, em parte, correctiva interessando, portanto, aprofundar até
que ponto, para continuar a elevar os salários desses sectores, se
justifica apenas uma acção no sentido de garantir um aumento
de salários superior ao da produtividade ou se impõem, simultaneamente, actuações de carácter económico e tecnológico, a fim de se
desencadear um futuro aumento de produtividade que permita a
esses sectores uma situação económica compatível com a necessidade de elevar o nível de vida dos seus trabalhadores.
É evidente que com isto não se pretende dizer que estas actuações de carácter económico e tecnológico se devem restringir
apenas a estes sectores e, consequentemente, os outros não necessitem também, cumulativamente, de acções deste género, pois o
aumento de salários, mesmo que seja mais que proporcional ao da
produtividade, pode não ser suficiente para permitir uma elevação
de remunerações que satisfaça as exigências de um nível de vida
compatível com a dignidade humana.

51
Vestuário e Calçado, Alimentação, Madeira e Cortiça e Curtumes,
respectivamente.

8.

Taxas Médias de Lucro, por Sectores de Actividade, em 1964

Enquanto a produtividadie constitui um indicador da evolução
desejável dos salários, a fim de se repartirem equitativamente os
acréscimos de riqueza, as taxas de lucro auferidas nos vários sectores, ou sejam, os níveis de remuneração do capital investido em
cada actividade, permitem, por sua vez, esclarecer um pouco o
problema da justificação real ou fictícia do nível de salários vigente.
Embora os elementos disponíveis sobre as taxas de lucro
sejam muito escassos e sujeitos a elevadas margens de erro, julga-se, apesar disso, bastante útil e esclarecedora a sua observação
cuidada, não tanto para avaliar os níveis em si mesmos mas, principalmente, para definir posições relativas das taxas existentes nos
vários sectores.
No quadro A.19 figuram, para o ano de 1964, as taxas de
lucro, depois de deduzidos os impostos, de que beneficiaram as
sociedades segundo a actividade predominante a que se dedicam.
Essas taxas são calculadas com base nos balanços publicados na
III série do Diário do Governo e nos elementos da Estatística das
Sociedades.
Evidentemente que as taxas obtidas, apesar de se basearem
em fontes que, em princípio, deviam ter um grau de veracidade
elevada, é provável que não traduzam efectivamente o nível real
— repare-se, por exemplo, nos valores obtidos para a Construção
e para os Transportes segundo a Estatística das Sociedades; no
entanto, da conjugação dos elementos das duas fontes resulta uma
indicação que se afigura válida quanto às posições relativas dessas
taxas, desde que se excluam, evidentemente, os valores obtidos para
a Construção e Transportes a partir da Estatística das Sociedades,
por se considerarem nitidamente erróneos.
Assim, repare-se que as Indústrias Extractivas e a Electricidade são as actividades que, segundo ambas as fontes, têm taxas
de lucro mais reduzidas. As Indústrias Transformadoras e os
Bancos e Seguros são as que figuram, simultaneamente, com taxas
superiores à média. No que se refere aos Serviços apresenta-se uma
certa divergência: enquanto os balanços revelam uma taxa ligeiramente abaixo da média, a Estatística das Sociedades origina um
valor que se situa entre os mais elevados. Quanto aos Transportes
e à Construção, apesar das situações anómalas reveladas pela
Estatística das Sociedades, é provável que as posições definidas
pela amostra dos balanços se aproximem da realidade.

Taxas de lucro das sociedades, depois de deduzidos os impostos,
por sectores de actividade
(1964)
QUADRO A.19
% de lucro em
rei. ao capital e re- °fo de lucro em rei.
tervas, seg. relatórios ao capital, segundo
a Estatística
publ. no Diário do
das Sociedades
Governo

Actividades
(C.A.E.)

Indústrias Extractivas
Indústrias Transformadoras
Construção
Electricidade
Comércio
Bancos^ Seguros e Operações sobre Imóveis
Transportes
Serviços privados
Média aritmética
a

5,5
11,3
-162,6
-6,9
11,2
14,0
103,7
16,6
10,9 a

Não inclui a Construção e os Transportes por se considerarem estes valores erróneos.

Coordenando agora estas conclusões com as da análise sectorial, verifica-se que, para as actividades de que se dispõe de elementos, e com excepção das Indústrias Extractivas e dos Bancos
e Seguros a ordem crescente por que se apresentam os sectores
segundo a taxa de lucro é exactamente inversa à revelada pelos
salários diários.
Taxas de lucro
(Segundo a amostra dos balanços)

Extractivas
Electricidade
Transportes
Comércio
Serviços privados
Transformadoras
Bancos
Construção

4,8%
7,6%
8,0%
837 %
8,7%
12,7 %
13,7%
23,2%

Salários médios diários
(Eecolha de Janeiro de 1965)

Extractivas
Construção
Transformadoras
Comércio
Transportes
Electricidade
Bancos e Seguros

46$00
48$00
49$00
84$00
85$00
99$00
126$00

Estes números confirmam mais uma vez a opinião já expressa
anteriormente de que, para além das actuações dinamizadoras com
vista a reestruturar as actividades económicas em moldes mais

produtivos , é possível desde já e urgente estabelecer medidas para
uma repartição mais equitativa do Produto. Aliás, o aumento das
remunerações, que se impõe principalmente por razões de ordem
social, é também um motor do acréscimo da produtividade, na
medida em que constitui um dos mais eficazes estímulos para a
obtenção de um maior rendimento do trabalhador, podendo ainda
constituir um poderoso instrumento para solucionar alguns dos
problemas relacionados com o mercado de trabalho.
9.

Alguns Indicadores da Relação Salârios-Emprego

Embora teoricamente, numa perspectiva de repartição, os
factores condicionantes da evolução salarial devam ser os aumentos de custo de vida e de produtividade, na prática, porém, a
situação do mercado de trabalho é, sem dúvida, uma das suas
principais determinantes. Na verdade, qualquer situação de desequilíbrio no mercado de trabalho, quer excedentária quer deficitária, é um factor com maiores efeitos práticos do que os restantes
pois, em geral, é suficiente para, por si só, provocar
uma reacção
mais ou menos imediata por parte do empresário 52; por seu lado,
os acréscimos de custo de vida e, em parte os de produtividade, são
instrumentos mais teóricos do que operacionais de uma
política
de rendimentos, uma vez que a sua utilidade primacial ^3 é avaliar
em que medida se efectivou o indispensável e o desejável para se
concretizar uma repartição equitativa.
Paralelamente, verifica-se que também o nível de salários tem,
por sua vez, incidência sobre o mercado de trabalho, podendo ser
considerado como um dos factores que afectam directamente aquele
mercado, dado que as elevadas remunerações são, em geral, um
pólo de atracção dos trabalhadores e os baixos salários são, por
sua vez, uma causa de saída de mão-de-obra. Deste modo, para
52
De facto, a situação de falta de mão-de-obra obriga o empresário
a aumentar os salários para conseguir um número suficiente de trabalhadores; por outro lado, quando existe uma situação excedentária o empresário
não necessita de atrair trabalhadores e, portanto, ela funciona, pelo contrário,
como elemento estabilizador ou retardador da evolução dos salários na medida em que pode reduzir, ou mesmo anular, a eficiência das medidas adoptadas para garantir a evolução de salários de acordo com os indicadores atrás
referidos, ou sejam, o custo de vida e a produtividade, com vista a assegurar
uma repartição equitativa dos rendimentos.
53
Como j á se destacou, convém t e r p r e s e n t e que t a m b é m a evolução d a
produtividade, em si mesma, pode funcionar, na prática, como factor dinâmico
conducente a um aumento de remunerações, desde que o empresário conclua
que essa elevação será um estímulo para uma maior rentabilidade do trabalho
e, portanto, possa dar origem a novos acréscimos de produtividade que
também o irão beneficiar.
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determinar as inter-relações existentes nos diversos fenómenos
e seleccionar os meios eficazes para garantir uma evolução de
salários de harmonia com as determinantes teóricas, torna-se indispensável analisar a influência dos vários tipos de desequilíbrio
que se observam naquele mercado sobre o nível salarial e vice-versa.
A inexistência de elementos estatísticos relativamente ao
mercado de trabalho não permite, por enquanto, efectuar tal análise, muito embora seja evidente a sua importância. Assim, focar-se-ão apenas dois pontos que se julgam de certo interesse para o
esclarecimento das coordenadas do problema: em primeiro lugar,
a avaliação do desajustamento existente entre os salários portugueses e os vigentes em países europeus economicamente desenvolvidos que constituem, presentemente, pólos de atracção da mão-de-obra portuguesa; em segundo lugar, o estudo da possível
relação entre o nível e a evolução dos salários distritais e o respectivo volume de emigração.
Quanto ao primeiro aspecto, transcrevem-se, em síntese, as
conclusões de duas análises já realizadas54 onde se comparam,
para 1964, os níveis do valor monetário e do valor real das remunerações do trabalhador da indústria em Portugal, em França e na
República Federal Alemã (países da Europa para onde se dirigem
os principais contingentes de emigrantes portugueses) e as respectivas evoluções entre 1958 e 1964.
Quanto à comparação entre o nível dos salários industriais
portugueses e os outros dois países, os índices obtidos em relação
aos valores monetários, expressos em dólares, e tomando como base
Portugal, foram os seguintes:
Portugal
França
República Federal Alemã

100
259
417

Relativamente à comparação do valor real das remunerações,
computado pelo tempo de trabalho necessário à aquisição de determinados produtos alimentares, os índices a que se chegou foram:
Portugal
França
República Federal Alemã

100
53
32

54
«Análise Comparativa dos Salários em Diversos Países Europeus» e
«Análise da Evolução Salarial em Diversos Países»
— trabalhos elaborados
na Divisão de Salários e publicados no Boletins n.os 10 e 11/12 do F. D. M. O.
—1966.
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Estes índices conduzem à conclusão de que os salários industriais franceses e alemães, em relação aos portugueses eram, em
1964, superiores em cerca de 159 % e 317 %, no que se refere ao
valor monetário, reduzindo-se porém essa diferença quando se
tem em conta o poder aquisitivo dessas remunerações, dado que
o trabalhador, em Portugal, necessita de trabalhar (em tempo)
cerca de duas vezes mais que em França
para adquirir a mesma
quantidade de produtos alimentares55, e cerca de três vezes mais
do que necessitaria se estivesse na República Federal Alemã.
Sob o ponto de vista evolutivo, pelo gráfico A.5 conclui-se que,
entre 1958 e 1964, em Portugal, as evoluções das remunerações,
tanto nominais como reais, foram inferiores às verificadas na
Alemanha e em França quer na Agricultura quer nos sectores não
agrícolas; exceptuam-se apenas, no caso da França, os salários
reais agrícolas que, até 1963, evoluíram, em proporção, menos do
que em Portugal.
O desajustamento existente entre as remunerações médias
praticadas em Portugal e nos países que foram objecto de análise,
agravado pelo facto de as remunerações evoluírem mais acentuadamente nestes últimos, continuará a apresentar-se como um factor
aliciante para a mão-de-obra portuguesa.
Quanto ao segundo aspecto que se procurará encarar (determinação das possíveis relações entre o nível e a evolução dos salários distritais e o respectivo volume de emigração) com base em
estimativas provisórias sobre
o saldo líquido do movimento com
o exterior, por distritos56, para o período 1958-1964, calculou-se
o montante global desse saldo para a totalidade dos 7 anos, ou
seja, o número de pessoas que efectivamente abandonou o país
desde o início de 1958 até ao fim de 1964. Como, porém, os valores
absolutos que se obtiveram não traduziam a importância que essa
emigração teve efectivamente em cada distrito57, houve 58necessidade de os referenciar às respectivas populações totais . Para
isso, utilizaram-se os dados do Censo de 1960 e obtiveram-se as
55
No caso da França foram considerados para base de comparação os
seguintes produtos alimentares: carne, batata, açúcar, leite, queijo e manteiga. Para a Kepúbllca Federal Alemã foram: a batata, o açúcar e o leite.
56
Estimativa elaborada pela Divisão de Estatística do F. D. M. O.. Inclui
o movimento com o Ultramar, a emigração legal e clandestina.
57
Por exemplo, enquanto os distritos de Lisboa e do Porto apresentam,
em valor absoluto, um número de emigrantes que se situa entre os mais
elevados, esse número representa, porém, uma percentagem das mais reduzidas em relação ao total da população do distrito.
58
N u m a óptica d e mercado de mão-de-obra, revestia masior1 interesse
conhecer a percentagem de emigrantes activos em relação à população activa
do que a totalidade de emigrantes em relação à população total. Não foi
contudo possível obter discriminadamente aquele número pelo que, embora se
pense que a maioria dos emigrantes são efectivamente activos, em rigor aquele

Ã98

percentagens que se apresentam no quadro A.20, onde também
figuram os níveis de remuneração na Agricultura e nas actividades
não agrícolas em 1958/9 e as respectivas taxas de crescimento,
entre 1958/9 e 1963/4.
O quadro mostra que os distritos em que se observa maior
importância relativa do saldo líquido com o exterior em relação à
população total isto é, com percentagem superior à média aritmética do Continente (4,2i%), foram, no período em causa, por ordem
crescente, os seguintes:
Castelo Branco
Aveiro
Viseu
Braga
Vila Real
Leiria
Viana do Castelo
Guarda
Bragança

...

4,8%
5,0%
5,0%
5,2%
6,1%
6,3%
7,0%
7,9%
11,0%

Para estes distritos observa-se que, na sua maioria, os salários agrícolas e não agrícolas praticados em 1958/9, isto é, no
começo do período em análise, eram inferiores à média do Continente (22$00 diários no caso da Agricultura e 7,9 contos anuais
no caso das actividades não agrícolas). As únicas excepções são
Leiria e Aveiro e para as actividades não-agrícolas, além destes,
ainda Castelo Branco.
Quanto à evolução das remunerações entre 1958/9 e 1963/4,
verifica-se igualmente que em todos aqueles distritos se registou
no sector agrícola uma taxa de aumento anual superior à da respectiva média (8,94%) enquanto que, no caso das remunerações
não agrícolas somente o distrito de Bragança teve uma evolução
mais rápida que a contatada na média geral dos salários, com
excepção dos serviços públicos (8,3%).
Deste modo, parece poder deduzir-se que uma das causas da
fuga da mão-de-obra foi o baixo nível salarial existente naqueles
distritos, especialmente no que diz respeito ao sector agrícola.
Por sua vez, essa saída de trabalhadores teve reflexo no nível de
salários, particularmente nos rurais, provocando a intensificação
valor só deverá ser comparado com a população total, uma vez que inclui
a totalidade de emigrantes (activos e não activos). Por este facto, pensa-se
que a percentagem não é representativa, em si mesma, da ordem de grandeza
da emigração em relação ao mercado de trabalho sendo apenas válida para
situar as posições dos distritos quanto à importância relativa que neles
assume o fenómeno da emigração.
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Percentagem da emigração total efectiva no período 1958-1964:
em relação à população total do distrito. Níveis de remunerações
e sua evolução
QUADRO A.20

Distritos

Remunerações médias
% da emidos anos 1958/9
Taxa média de crescigração total
nento das remunerações
efectivada no
ao
período 1958/9-1963/4
período 1958Actividades
-1964 em rei. Agricultura não agrícolas
à pop. total
de 1960 a
Diárias | Anuais
3

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

5,0
1*
5,2
11,0
4,8
2,9
0,3
3,4
7,9
6,3
1,7
0,'6
2,8
3,0
0,8
7,0
6,1
5,0

22$80
20Ç40
l'6$50
21$60
20$30
21$70
20$90
21$20
19$60
26$10
30$10
19$50
19$80
23$90
27$40
18$50
19$90
19$40

4

7 964$00
8164$00
7127$00
4 904$00
8 358$00
8 416$00
9 550$00
'5 863$00
6 231$00
8 630$:00
13 811$00
7 323$00
8 828$00
7 908$00
8 325$00
5 215$00
7<609$00
7 085$00

8,95
8,09
9,94
9,50
10,54
10,41
8,00
8,85
12,49
10,95
7,81
9,24
10,63
5,73
11,05
12,08
10,2*

6,81
11,26
5,90
17,36
8,17
7,30
3,64
9,44
7,68
8,22
7,34
4,37
7,29
11,08
7,34
6,63
'5,72
6,37

FONTE: Quadro A. 15.
a
Inclui o saldo líquido do movimento com o Ultramar.

do seu ritmo de aumento para um nível ligeiramente superior ao
da média geral.
Desta análise pode concluir-se que, na verdade, uma das
actuações que se afigura mais válida e eficaz para reduzir a saída
de trabalhadores, sem afectar a liberdade individual e os direitos
essenciais do homem, consiste em criar dentro do País, condições
de remuneração mais atractivas para os trabalhadores. Para isso
importa actuar, o mais rapidamente possível, no sentido de elevar
as suas remunerações para um nível compatível com o actual grau
de desenvolvimento económico, através de medidas apropriadas
que possibilitem a concretização de uma repartição funcional e
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pessoal mais equilibrada do Rendimento Nacional. Isto, para além
das medidas tendentes a acelerar o ritmo de aumento da produtividade. Por outro lado, pensa-se que uma elevação de salários processada de acordo com as determinantes teóricas (custo de vida
e produtividade) será sempre mais aconselhável e evitará as
repercussões negativas, tanto sob o ponto de vista social como
económico, que em geral são inevitáveis quando essa elevação
resulta de tensões existentes no mercado da mão-de-obra.
10. Regulamentação das Remunerações
Os instrumentos que se têm revelado mais eficazes para pôr
em prática uma política salarial são a via convencional e o estabelecimento de salários mínimos fixados directamente pelo Governo,
através dos quais se procure coordenar e harmonizar, nos vários
sectores de actividade, regiões e graus de qualificação dos trabalhadores, os níveis e as evoluções dos salários. Ê o que sucede,
por exemplo, na maior parte dos países europeus e americanos
onde a via convencional e as leis sobre salários mínimos, que normalmente incidem apenas sobre a categoria do não especializado,
são frequentemente utilizados para fixar as remunerações mais
adequadas ao respectivo nível de desenvolvimento económico.
Em Portugal existem fundamentalmente duas formas de regulamentar as remunerações dos trabalhadores: as convenções, que
resultam de negociações directas entre os sindicatos e os grémios
ou entre os operários e patrões de determinada unidade fabril,
convenções essas sujeitas a homologação ministerial, e que se
designam no primeiro caso por contratos colectivos de trabalho
e no segundo por acordos; e, com carácter supletivo, os despachos
normativos e de alargamento de âmbito pelos quais o governo fixa
directamente determinados salários. Qualquer destas vias estabelece mínimos obrigatórios por categorias profissionais quer ao
nível de actividade, região ou empresa, quer apenas para determinados grupos de trabalhadores (empregados de escritório, caixeiros etc.).
Em 1965, o número de profissionais abrangidos pelos diversos
tipos de regulamentação elevava-se a cerca de 940 mil trabalhadores dos sectores da Pesca, das Indústrias Extractivas e Transformadoras, da Electricidade, do Comércio, dos Bancos e Seguros,
dos Transportes e dos Serviços Pessoais, o que representava naquele ano, cerca de 60 % do total de trabalhadores existentes nestes
sectores da actividade (com excepção dos serviços públicos) e
cerca de 42:% incluindo a Agricultura.
As actividades em que o número de trabalhadores abrangidos
por regulamentação salarial representava mais de 70 % do respec501

tivo total eram os Bancos e Seguros, os Transportes, a Pesca e as
Indústrias Transformadoras — nomeadamente, os Têxteis, o Vestuário e Calçado, as Metalúrgicas e Metalo-mecânicas e a Alimentação. Destes sectores, salientam-se os Bancos e Seguros e as
Indústrias de Alimentação por terem uma percentagem relativamente elevada (superior a 60%) de trabalhadores protegidos por
tabelas mínimas fixadas desde o início de 1965 até ao fim de 1967
e que, por tal motivo, poderão, em princípio, considerar-se actualizadas. Quanto aos restantes sectores enumerados, em alguns deles
o número dos que beneficiaram de uma revisão salarial depois de
1964 não chegou a representar 10 % do total abrangido por regulamentação, nomeadamente a Pesca, o Vestuário e Calçado e as
Metalúrgicas e Metalo-mecânicas. Em contrapartida, outros sectores, onde a percentagem de trabalhadores abrangidos por
convenções e despachos é mais baixa (cerca de 60%), estão no
entanto sujeitos, na sua maioria (mais de 70%), a uma regulamentação que foi actualizada nestes últimos três anos, como é o
caso das indústrias da Madeira, Cortiça e Mobiliário; do Papel e
Artigos de Papel; dos Curtumes e Artigos de Coiro; e dos Produtos
Minerais não Metálicos.
No que se refere ao conjunto das Indústrias Transformadoras,
que constitui um dos principais sectores da economia, o ritmo da
actualização e de cobertura de regulamentação salarial depois de
1960 foi bastante intenso, tendo abrangido a maior parte dos trabalhadores deste grupo de actividades e representando entre 30 a
35% do total protegido por regulamentação o número dos que
beneficiaram de uma actualização de salários mínimos desde 1964.
Evidentemente que o movimento de actualização que se tem
processado pressupõe um esforço de aproximação entre as remunerações convencionais e as efectivamente praticadas. Contudo, não
é possível dispor ainda de elementos que elucidem sobre o grau do
desajustamento existente nem, tão-pouco, que esclareçam em que
medida o estabelecimento dos salários mínimos convencionais e
a estrutura salarial fixada na regulamentação influenciaram o
nível de remunerações praticadas e contribuíram efectivamente
para a sua harmonização sectorial, regional e profissional. Salienta-se apenas o facto, já referido anteriormente quando da análise das
remunerações segundo o grau de qualificação, de as diferenciações
inter-sectoriais verificadas no pessoal administrativo e comercial
serem das mais reduzidas. A maior harmonização verificada nas
remunerações desta categoria de trabalhadores deverá atribuir-se,
sem dúvida, à influência exercida pelo despacho de ordenados
mínimos para os empregados de escritório e correlativos, de 1963,
e ao intenso ritmo de actualização por via convencional que, posteriormente, se tem verificado em diversas actividades para este
grupo de trabalhadores.
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