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No actual contexto das relações económicas
internacionais, poucas indústrias nacionais
vingarão, mesmo internamente, se não forem
aproveitados ao máximo os recursos disponí-
veis, por forma a dar aos produtos portu-
gueses condições de competitividade interna-
cional. Em que medida se encontra o trabalho
português em condições de satisfazer ao de-
senvolvimento industrial que a adesão aos mo-
vimentos de integração europeia exige? Trata-
se de fazer uma análise dos recursos humanos
nacionais, por forma a detectar os aspectos
em que maiores vantagens concorrenciais nos
podem ser oferecidas em mercado aberto, indo
ao mesmo tempo ao encontro dos problemas de
natureza social e cultural da população.

A POLÍTICA DE MÃO-DE-OBRA
FACTOR DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

1. A chamada política activa de mão-de-obra1 decorre de um
conjunto de preocupações que visam adaptar os recursos humanos
de um país às necessidades do seu crescimento económico, consi-
derando, todavia, os aspectos sociais dessa adaptação. Além disso,

* Texto do Relatório n.º 4, apresentado no Colóquio de Política Indus-
trial, que teve lugar em Lisboa, no mês de Fevereiro de 1970. O Gabinete
de Investigações Sociais agradece à Associação Industrial Portuguesa as
facilidades concedidas para a publicação deste trabalho em Análise Social.

1 No sentido em que a define a OCDE no relatório da Comissão da Mão-
-de-obra e Assuntos Sociais, «A Política de Mão-de-Obra, instrumento de
crescimento económico», de 1964. Cfr. Análise Social, III (11), Julho de 1965.
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esta política inclui-se entre as que visam a estabilização da con-
juntura e, por isso mesmo, concretiza-se em acções de tipo dife-
rente, consoante se trate de períodos de pressão inflacionista ou de
recessão económica.

2. Interessa referir, ainda que em linhas gerais, as relações
da política activa de mão-de-obra com as de desenvolvimento dos
recursos humanos, de desenvolvimento regional e com outros ins-
trumentos de política económica conjuntural.

Como elemento importante de uma política activa de mão-de-
-obra surge o conveniente desenvolvimento das capacidades e das
aptidões técnicas dos trabalhadores, de modo a não entravar o
ritmo do progresso técnico. A escassez de mão-de-obra qualificada
é hoje um dos grandes entraves ao avanço tecnológico e ao próprio
crescimento nas economias menos evoluídas. Permitimo-nos refe-
rir, a este propósito, % afirmação de F. H. HARBISON 2 ao tratar da
política de desenvolvimento da mão-de-obra em relação com o
crescimento económico, social e político: «a minha tese fundamen-
tal é a de que a riqueza de uma nação encontra-se, sobretudo, na
sua população e pode ser medida pelas capacidades, aptidões e
conhecimentos acumulados no seu povo».

Por isso, a maior parte dos países está hoje a rever e a equa-
cionar em termos diferentes as suas políticas de formação na pers-
pectiva nova de que um maior desenvolvimento e aproveitamento
dos recursos humanos constitui um motor do próprio crescimento
económico.

No que se refere ao desenvolvimento regional, é evidente que
os problemas que surgem nos centros urbanos industrializados
resultam, sobretudo, de desajustamentos qualitativo® dificilmente
solucionáveis a curto prazo e não da escassez global da procura de
trabalho, como sucede nos meios não industrializados. Afigurasse
mesmo que as duas políticas — activa de mão-de-obra e de desen-
volvimento regional — prosseguem objectivos opostos no sentido
de que os campos de actuação geográfica são diferentes: a primeira
preocupa-se em fornecer, nas melhores condições, o factor mão-de-
-obra aos centros produtores que dele carecem; a segunda esforça-
-se por criar centros produtores nas zonas onde esse factor é
abundante, na dupla perspectiva de o valorizar e de lhe oferecer
as vantagens do progresso, poupando-lhe a mobilidade.

Por fim, a política activa de mão-de-obra, como instrumento
de estabilização conjuntural, tem que recorrer a informação porme-

2 La place des ressources humaines dans le cadre du développement:
planification de Ia main-d'oeuvre, son intégration; Ia planification comme
instrument d'une politique d'ensemble du développement économique —
Conferências sobre a mão-de-obra e a sua utilização. Genebra, 1962.
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norizada e oportuna sobre as tendências da conjuntura nos diversos
ramos dia economia e suas repercussões sobre 0 emprego. Por
exemplo, em períodos de recessão económica, quando o afrouxa-
mento da actividade económica tende a reduzir o emprego, a
política de mão-de-obra deve estar em condições de recorrer a
trabalhos públicos ou à prestação de serviços de interesse social,
podendo assim reduzir o desemprego e aumentar o nível geral da
procura. O mesmo princípio pode resolver os problemas decorrentes
das flutuações sazonais do emprego.

3. Interessa precisar o que distingue a política activa de
mão-de-obra da política de emprego.

A primeira, quecr nos aspectos que acabámos de analisar, quecr
noutros (nomeadamente quanto às atribuições que confere aos
serviços de emprego e quanto ao papel que atribui à formação
profissional), é concebida, como vimos, em função das necessidades
de crescimento da economia, indo ao encontro das aspirações de
natureza social e cultural da população, mas considerando-as ape-
nas como meios e não como fins.

Na política de emprego são as preocupações de natureza so-
cial que norteiam essencialmente os fins a atingir.

A política de emprego a curto prazo exige, deste modo, um
certo número de instrumentos dè acção3 que permitam: resolução
de problemas de desemprego sasonal; reconversão profissional e
recolocação em caso de despedimentos colectivos; lançamento de
projectos dfe investimento especialmente preparados para os perío-
dos de afrouxamento da actividade; e até o incentivo à emigração.

A médio e a longo prazos, os meios de acção ée uma política
de emprego dependem da perspectiva segundo a qual se encara
o desenvolvimento económico e social. Este tanto pode ser deter-
minado pelos recursos humanos disponíveis (incluindo todas as
acções tendentes ao melhor aproveitamento dos recursos existen-
tes) como pode ele próprio determinar o grau de aproveitamento
desses mesmos recursos.

4. A primeira perspectiva é, regra geral, a dos países que
atingiram elevados níveis de desenvolvimento, aproximando-se dos
limites físicos e humanos da capacidade de produção; os recursos
humanos disponíveis constituem um dado e condicionam mesmo
a expansão da economia, a menos que se possa recorrer à imigra-
ção. Os problemas de emprego são quase somente provenientes de

3 Vd. Recomendação da OIT sobre «Política de Emprego» de 1964, in
Análise Social, III (11), Julho 1965.
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desajustamentos qualitativos entre a oferta e a procura de
mão-de-obra.

Neste© países pode dizer-se que os instrumentos de uma polí-
tica activa de mão-de-obra vão resolver simultaneamente os pro-
blemas que, pela sua natureza, são preocupações de uma política
die emprego. Assim, por exemplo, o© sistemas de formação profis-
sional, mesmo quando concebidos, fundamentalmente, por impera-
tivo® de natureza económica, funcionam como solução dos proble-
mas sociais motivados pela evolução das estruturas produtivas.

Já em países mais atrasado© o grau de: utilização dos recursos
humanos é determinado pelo crescimento da economia, não ficando
assegurada a integração de toda a população activa. Subsistem
em geral problemas de desemprego, subemprego e baixo nível de
aproveitamento dos recursos humanos, cuja solução só pode ser
encontrada através de instrumento© específico© de uma política
ée emprego num sentido amplo, tai© como programas de serviço
voluntário, desenvolvimento comunitário ou medidas de reorgani-
zação agrária.

5. Neste relatório vamos colocar-nos na perspectiva de uma
política activa de mão-de-obra: portanto, no melhor aproveita-
mento dos recursos humanos no sentido de um acelerado desen-
volvimento industrial do País, sem esquecer, contudo, alguns dos
aspectos sociais que e©te implica. Mas, em primeiro lugar, anotem-
-se o© principais elementos que julgamos ser de considerar na
programação do nosso desenvolvimento industrial.

6. Até agora tem-se apresentado como uma das justificações
para o baixo nível âe industrialização atingido a pequenez do
mercado. De facto, o mercado interno é reduzido, não esssencial-
mente em virtude do seu volume populacional, mas porque o poder
de compra dos Portugueses é muito baixo.

Relativamente poucas, foram a© empresa© que alargaram os
seus horizontes de venda buscando em mercados estrangeiros a
procura que não podiam encontrar internamente, e limitadas são,
portanto, as nossas produções que encontraram, internacional-
mente, condições de aceitação. Mas mesmo o mercado interno, em
muito© casos, só absorvia os produtos nacionai© porque estes se
encontravam protegidos da concorrência estrangeira por barreiras
alfandegárias.

Os movimento© de integração europeia, se outras razões não
houvesse, obrigam a mudar de estratégia; sem barreiras adua-
neiras, pouea© indústria© nacionais vingarão, mesmo internamente,
a não ser que se aproveitem os recurso© que possuímos de forma
a dar às nossas empresas condições de competitividade em merca-
dos internacionais.
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7. Sendo assim, como deve ser encarado o factor produtivo
mão-de-obra?

A questão exige uma análise dos recursos humanos nacionais,
de forma a detectar em que aspectos nos podem oferecer vanta-
gens concorrenciais em mercado aberto.

Atribui-se, frequentemente, à mão-de-obra nacional as se-
guintes características: é barata, pode ainda considerar-se abun-
dante e tem capacidade de se adaptar rapidamente a trabalhos de
maior exigência tecnológica.

O primeiro factor piarece ser de excluir da nossa análise.
Embora o ritmo de crescimento dos salários, mesmo nos últimos
anos, seja inferior ao da generalidade dos países europeus (Vd.
Quadro III), é de admitir que motivos de vária ordem actuem no
sentido da sua rápida aceleração. É o caso da pressão da emigra-
ção, do reforço da acção sindical ou a convicção que se vai genera-
lizando de que a valorização cultural e profissional dos trabalha>-
docres requer a melhoria do seu estatuto social, nomeadamente
traduzido num aumento de rendimentos.

Restam-nos as outras características apontadas: abundância e
capacidade de adaptação a técnicas de produção mais aperfeiçoa-
das. Estas características levam-nos a concluir que poderemos Vir
a obter vantagens concorrenciais em indústrias intensivas em
mão-de-obra, mias que ao mesmo tempo possam utilizar tecnologias
avançadas. Até porque, se o aspecto tecnológico não for conside-
rado, correremos o risco, com indústrias tradicionais e de grande
peso do factor produtivo trabalho, de sofrer concorrência dos
países subdesenvolvidos, onde a mão-de-obra é muito mais barata.

8. Mas para que a indústria portuguesa possa intensificar
o seu capital, seguir processos técnicos avançados, é imprescindível
que possa dispor de mão-de-obra com boa formação. E esta será
exigida, quer pelas indústrias novas intensivas em capital mas
com grande capacidade de criar empregos de elevada qualificação
profissional, quer na maior parte das indústrias existentes, que
para serem competitivas terão de reestruturar-se, intensificando
o seu capital, reduzindo o subemprego nelas existente, mas reque-
rendo uma mão-de-obra de maior qualificação média.

Será esta a única forma de se atingir, na indústria portuguesa,
níveis de produtividade que lhe permitam condições de qualidade
e de custo competitivas em mercado aberto.

9. Aceites estas premissas, justifica-se uma análise do factor
produtivo mão-de-obra na indústria nacional. Trata-se de determi-
nar em que medida se encontra o trabalho português em condições
de saitisfazer o crescimento industrial que o novo contexto de rela-
ções internacionais exige.



n
CARACTERIZAÇÃO DA INDÚSTRIA PORTUGUESA
SEGUNDO O FACTOR PRODUTIVO MÃO-DE-OBRA

A. Estrutura e evolução do emprego nas indústrias transforma-
doras

1. A análise da estrutura de emprego por sectores industriiaas
(Quadro I) mostra que são ainda as indústrias ligeiras4 que
empregam a maior parte dá população industrial (56,9%), essen-
cialmente os Têxteis, Vestuário e Calçado (27,3'%). Nas indústrias

QUADRO I

Estrutura e evolução nas indústrias transformadoras

Indústrias do emprego
em 1967

100
56,9
43,1
13,7
27,3
11,0

5,8

4,7

6,7

26,0

4,9

Índice em 1967
1960 = 100

117,2
111,8
125,7
103,7
114,5
108,6
131,6

111,1

115,7

130,1

120,3

Taxa média
anual de cres-

cimento (em %)

Indústrias transformadoras ...
Indústrias ligeiras
Indústrias pesadas
Alimentares, bebidas e tabaco
Têxteis, vestuário e calçado ...
Madeira, cortiça e mobiliário
Papel e tipografia
Borracha, químicas e derivados

dos petróleos
Produtos minerais não metáli-

cos
Metalúrgicas e metalomecâni-

cas
Outras indústrias transforma-

doras

2,3

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

4,5

3,8

2,7

FONTE: Gabinete de Estudos da Política de Emprego do Fundo de Desenvolvimento
da Mão-de-Obra (FDMO).

4 Nas indústrias ligeiras incluem-se os seguintes sectores: Alimenta-
res, Bebidas e Tabaco; Têxteis, Vestuário e Calçado; Madeira, Cortiça e Mo-
biliário; Outras indústrias transformadoras.

As indústrias pesadas compreendem: Papel e Tipografia; Borracha,
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pesadas apenas as Metalúrgicas e Metalomecânicas (26 %) ocupam
um lugar de relevo no emprego industrial.

2. O ritmo de crescimento do emprego foi mais lento do que
seria de esperar, situandonse miais próximo do verificado nos países
industrializados do que nos países de nível económico semelhante
ao nosso. Entre 1960 e 1967, a taxa anual média de crescimento
foi de 2,3 %.

Comparando ia evolução do emprego por sectores, vê-se que
às indústrias pesadas coube a grande parte da criação de novos
empregos. Contudo, o enorme desequilíbrio que caracterizava a
participação dos dois ramos (ligeiras e p^sadlas) no conjunto da
mão-de-obra industrial faz peráisitir uma diferença substancial em
relação a países industrializados.

3. Nos primeiros anos da década de 60 a estrutura da mão-
-deobra industrial, nalguns países, era a indicada no Quadro 1L

QUADRO II

Estrutura da mão-de-obra industrial nalguns países

Países

EUA (1964) l.
Japão (1962)
Bélgica (1964)
Noruega (1964)
Suécia (1962)
França (1964)
Grécia (1961)
Suíça (1964)
Reino Unido (1964)
Portugal (1964)

Emprego nas indústrias li-
geiras em % do emprego

nas indústrias pesadas

55
74
73
58
39
60

219

45
134

FONTE: OCDE, Statxstiques de Ia Main-d'Oeuvre,

Químicas e Derivados do Petróleo; Produtos Minerais não Metálicos; Me-
talúrgicas e Metalomecânicas.

A Borracha e a Tipografia, que costumam ser incluídas no ramo das
indústrias ligeiras, encontram-se, no estudo em que nos baseámos (Fonte
indicada no Quadro I) nas indústrias pesadas por razões de disponibilidade
e comparabilidade de elementos.
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Só a Grécia, do conjunto dos países considerados, apresentava uma
percentagem de emprego nas indústrias ligeiras em relação ao
emprego nas indústrias pesadas mais elevada do que em Portugal.

B. Salários

4. O crescimento efectivo dos salários, isto é, a evolução dos
salários monetários, entre 1960 e 1967, fez-se a uma taxa anual
média de 6,9%. Foi, portanto, menos significativa do que na gene-
ralidade dos países da CEE e da EFTA, com excepção do Reino
Unido e do Luxemburgo (Quadro III).

Se considerarmos os salários reais, isto é, deflacionados pelo
aumento de preços no consumidor, a taxa média de crescimento
anual foi de 3,5%. Em três únicos países dos conjuntos conside-
rados — Reino Unido, Suécia e Finlândia — a evolução foi menos
favorável.

Considerando que o nível de salários, quer monetários, quer
reais, era nesses países, em 1960, bastante mais elevado do que
em Portugal5, deve concluir-se que & posição relativa do trabalha-
dor português, no que refere a poder de compra, já bastante desfa-
vorável em 1960, piorou nos sete anos seguintes.

Sectorialmente, as menores taxas de acréscimo dos salários
monetários verificaram-se nas Alimentares (5,8'%), no Vestuário
e calçado (4,8 %) e r a Construção de Máquinas, com excepção das
Eléctricas (3,6%). Contrariamente, as remunerações cresceram
a um ritmo comparativamente elevado mas Bebidas (12,9%) e
no Papel e Artigos de Papel (10,1'%).

5. Ao contrário do que seria talvez de esperar, o crescimento
dos salários industriais em Portugal é inferior ao da generalidade
dos países da Europa. Não é de admitir que a evolução verificada
nos últimos anos se possa manter por razões que já tivemos opor-
tunidade de mencionar. Mas se os acréscimos verificados, embora
relativamente reduzidos, diminuíram a rentabilidade em muitas
empresas, problemas muito mais graves surgirão se, como é de
esperar e de desejar, o nível das remunerações nacionais se aproxi-
mar do existente nos países europeus.

Não se podendo, nem devendo, travar um aumento rápido de
salários, as indústrias só encontrarão uma forma de lhes fazer
face: com acréscimos sensíveis na produtividade.

s vd. Xavier PINTADO, «Níveis e Estruturas de Salários Comparados»,
Análise Social, V (17), 1.° trimestre 1967.
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QUADRO i n

índices de salários monetários e reais nas indústrias transformadoras
para os países da EFTA e CEE

Países

EFTA

Áustria
Dinamarca

rH
Noruega \ M

Portugal

r H
Reino Unido J M

Suécia
rH

Suíça {M

Finlândia

CEE

Alemanha
rH

Bélgica | M

França
Holanda
Itália
Luxemburgo

Salários

1967

175,1
197,5
163,1
178,8
160,0
151,0
151,4
161,2
164,1
164,2
175,6

175,6

161,2
201,2
183,6

monetários

Taxa média de
crescimento

anual

8,3
10,2

7,2
8,6

6,9
6,1
6,1
7,1
7,3
7,3
8,4

8,4
7,7 *
9,6 *
7,1

10,5
9,1
6,8 *

Salários reais

1967

136,1
137,2
123,9
135,9
126,8
119,2
119,4
121,5
128,6
128,7
124,0

144,6

133,2
156,3
136,1

Taxa média de
crescimento

anual

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

5,4

4,7 *
4,1 *
4,2
6,6
4,5

3,8 *

(*) Taxa média de crescimento anual no período 1960-1966.
FONTE: Maria Emília CASTANHEIRA, «Análise da evolução salarial nas Indústrias

Transformadoras na EFTA e na CEE (1960-1966)», 2.° Suplemento ao número 21 (Março
de 1968) do Boletim bimestral do FDMO, actualizado com os dados de 1967.

C. Produtividade

6. A análise da produtividade permite-nos medir o grau de
eficiência da mão-de-obra ocupada. Sabe-se que este grau depende
de vários factores, entre eles do procesiso técnico utilizado, da
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dimensão da unidade produtiva, da sua organização interna, mas
também, muito directamente, da qualificação e experiência da
mão-de-obra.

Na perspectiva em que nos colocámos — utilização da mão-de-
-obra nacional como elemento favorável à competitividade das
nossas produções—, uma vez que esta depende largamente das
respectivas produtividades, interessa sobremaneira averiguar a
posição internacional da nossa indústria segundo este indicador.

7. A análise do Quadro IV mostra que os níveis de produtivi-
dade atingidos pela indústria nacional, medidos através do valor
acrescentado por pessoa empregada, eram, em 1963, bastante infe-
riores aos dos países nele mencionados.

QUADRO IV

Valor acrescentado por pessoa empregada nas indústrias
transformadoras em 1963, por países

Países Valor acrescentado
por pessoa

Posição relativa
de Portugal

EUA
Bélgica
França
Itália
Holanda
Reino Unido
Áustria
Dinamarca .
Espanha .....
Portugal ....
Jugoslávia ..
Argentina .
Japão

8 752
3 012
3 230
2 316
3 076
3169
2 591
3 661
1386

91S
3 712
1805
1660

958,6
329,9
353,8
253,7
336,9
347,1
283,8
401,0
151,8

100
406,6
197,7
181,8

FONTE: O.N.U. La Croissance de VIndustrie Mondiale, Vol. I, 1967.

Os índices de crescimento entre 1960 e 1967 revelam que Por-
tugal conseguiu diminuir o desfasamento em relação aos países
industrializados da Europa. O ritmo de aumento da produtividade
foi idêntico ao verificado em Espanha (Quadro V).
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QUADRO V

índices da produtividade *
nas indústrias transformadoras em 1967, por países

Países

EUA
Itália
Alemanha
Finlândia
Reino Unido
Espanha ...
Portugal
Japão

(1963 = 100)

1967

112
127
119
118
110
133
184
153

(*) A medida utilizada foi o valor acrescentado por pessoa em-
pregada, excepto para Portugal onde se adoptou o indicador produto in-
terno bruto por pessoa.

FONTE: O.I.T., Anuário das Estatísticas de Trabalho.

Mas evidentemente que as diferenças de ritmo verificadas não
foram suficientes para anular a posição bastante desfavorável do
País no que se refere à eficiência da mão-de-obra, relativamente
aos seus mais directos concorrentes em mercado aberto.

8. Sectorialmente, (Quadro VI), foram as indústrias pesadas
que conseguiram maiores taxas de crescimento anual da produti-
vidade do trabalho, essencialmente a Borracha, Químicas e Deri-
vados do Petróleo (7%) e as Metalúrgicas e Metalomecânicas
(6,8 %). Por seu turno, o Papel e a Tipografia conseguiram uma
das menores taxas verificadas (3,9%).

Nas indústrias ligeiras o acréscimo relativamente diminuto
foi, em grande parte, consequência da evolução manifestada essen-
cialmente na Madeira, Cortiça e Mobiliário (2,9%).
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QUADRO VI

Evolução da produtividade no período 1960-67

Indústrias

Indústrias transformadoras
Indústrias ligeiras

» pesadas
Alimentares, bebidas e tabaco ......
Têxteis, vestuário e calçado
Madeira, cortiça e mobiliário
Papel e tipografia
Borracha, químicas e derivados do

petróleo
Produtos minerais não metálicos ...
Metalúrgicas e metalomecânicas ...
Outras indústrias transformadoras

Produtividade

Índice

151;5
143,4
152,6
149,6
145,6
122,3
130,7

160,8
143,1
158,4
162,5

Taxa média anual de
crescimento

6,1
5,3
6,2
5,9
5,5
2,9
3,9

7,0
5,3
6,8
7,2

FONTE: Gabinete de Estudos da Política de Emprego do FDMO.

D. Qualificação da mão-de-obra industrial

9. Ao analisarmos a produtividade, referimos que ela depen-
dia, estreitamente, da qualificação da mão-de-obra. Justifica-se,
assim, que nos debrucemos sobre o nível de instrução da popula-
ção industrial, bem como sobre a respectiva estrutura profissional.

Apenas se dispõe de dados relativos a 1960, ano do último
Recenseamento da População, e a 1964, no Inquérito Industrial;
portanto, é de esperar que a situação se tenha tornado mais favo-
rável. No entanto, não é de crer que os último® anos tenham sido
suficientes para ocasionar alteração muito profunda na situação
relativa definida para o começo da década.

10. Um primeiro conjunto de elementos refere-se à repartição
de activos por níveis de instrução (Quadro VII).

No que se refere à indústria transformadora, 46,7 % dos tra-
balhadores não possuíam, em 1960, qualquer grau de ensino, 29,3 %
dos quais nem sequer sabiam ler. Dos restantes, 47,7% possuíam
a instrução primária e apenas 0,4'% um curso superior.

Nas indústrias extractivas, o quadro era ainda bastante mais
sombrio.
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QUADRO VII

Estimativa da repartição de activos com profissão na indústria
por níveis de instrução (1960)

Níveis de instrução

Indústrias extractivas ..

Indústrias transforma-
doras

Não possuindo nem fre-
quentando um

ensino

id
o

5

1.8
&
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17,4
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nd
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•8

28,5

29,3

grau de

mm

65,8

46,7

*
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en
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a

g1

1,0

1,5

Possuindo um
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'u

1

Pr

30,3

47,7

.2
43
1
3

2,3

3,7

grau de

o

R

0,6

0,4

ensino

'o
ta

33,2

51,8

FONTE: M. Murteira, Isilda Branquinho e A. Catarino, Recursos humanos em Por-
tugal— FDMO — Caderno n.° SI.

11. Evidentemente que este panorama global adquire cam-
biantes conforme a dimensão da unidade industrial (Quadro VIII).

QUADRO VIII

Mão-de-obra com cursos secundários, médios e superiores,
nos estabeleciments industriais de 21 e mais pessoas

agrupadas por escalões de pessoal (1964) *

Escalões dos estabelecimentos e pessoal

de 21 a 50 pessoas
de 51 a 100 «
de 101 a 200 «
de 201 a 500 «
de 501 a 1000 «

% na mão-de-obra total

2,6
3,2
3,1
4,2
5,0

Produtividade

28,0
32,6
28,0
34,5
36,3

(*) Quociente entre o valor adicionado bruto e o número de pessoas ao serviço na
última semana do período de laboração.

FONTE: Recursos humanos em Portugal, op. cit.
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São os estabelecimentos industriais de maior dimensão, ava-
liada esta pelo número de pessoas empregadas, onde o nível médio
de instrução é mais elevado. Não pode deixar de notar-se que são
precisamente estas unidades que conseguem maiores níveis de
produtividade.

12. As comparações internacionais permitem salientar alguns
aspectos de interesse. No que se refere à estrutura profissional da
mão-de-obra da indústria transformadora, o Quadro IX mostra
que Portugal é, na generalidade dos países europeus, o que ocupa
menor percentagem de mão-de-obra de alto nível6.

QUADRO IX

Mão-de-obra de alto nível nas indústrias transformadoras

Países
Grupo

0

Estados Unidos
Noruega
Reino Unido ...
Itália
Espanha
Grécia
Portugal

Argentina

7,4
4,0
5,4

1,9
1,6
0,8
0,3 (L)
1,8 (P)
1,4

(L) Ind. Ligeiras. (P) Ind. Pesadas.

FONTE: OCDE, Edneation, Ressources Humaines et Développement en Argentine,
1967 (para os países além de Portugal).

Sobretudo nas indústrias ligeiras é diminuto o «input» da
mão-de-obra mais qualificada.

No que se refere a «cientistas e técnicos», grupo que inclui
profissões tais como engenheiros, arquitectos, desenhadores, agen-

* Grupo 0 e 1 da Classificação Internacional das Profissões da OIT.
O grupo 0 engloba as profissões científicas e técnicas de nível superior e mé-
dio. O grupo 1 corresponde a directores e quadros administrativos superiores.
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tes técnicos de engenharia, assistentes de laboratório, etc., apenas
correspondem na mão-de-obra total SJ 0,3% e 1,8%, respectiva-
mente nas indústrias ligeiras e nas indústrias pesadas.

Mesmo relativamente a países com um nível semelhante de
desenvolvimento económico— a Grécia e a Espanhia —, os «inputs»
de mão-de-obra de alto nível são muito reduzidos. A situação é
particularmente nítida através da comparação da quantidade de
mão-de-obra respeitante à categoria «quadros científicos e técni-
cos» utilizada para obter uma idêntica produção em valor (Qua-
dro X).

QUADRO X

Coeficientes profissionais por sectores de actividade *

Actividades

Agricultura
Indústrias transformadoras
Indústria
Serviços

Espanha

2,0
23,4
23,7

109,8

Grécia

3,0
13,9
25,9
99,2

Portugal

2,0

8,S
56,1

(*) Entende-se por coeficiente profissional de uma dada categoria de mão-de-obra a
quantidade dessa mão-de-obra utilizada por unidade de produção. No quadro a unidade uti-
lizada foi o milhão de dólares.

FONTE: Recursos humanos em Portugal, op. cit.

Assim, no sector das indústrias transformadoras, para a obten-
ção de uma determinada produção, Portugal utilizava 8,5 unida-
des de pessoal técnico e científico, e a Grécia e a Espanha, respec-
tivamente, 13,9 e 23,4.

13. Quanto aos níveis de instrução comparados das várias
categorias profissionais do sector industrial (Quadro XI), veri-
fica-se que em Portugal, à semelhança do que acontece nos países
menos desenvolvidos, a Grécia e a Jugoslávia, a mão-de-obra
científica e técnica (categorias 0.0 e 0.1) possui um grau médio
de ensino mais elevado do que nos países industrializados. A jus-
tificação deve encontrar-se no facto de o acesso às respectivas
profissões em Portugal só ser possível através de cursos univer-
sitários, enquanto nos países mais industrializados deve contar so-
bretudo a especialização obtida, quer em cursos de nível médio,
quer através de uma carreira profissional.
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Contrariamente, no que se refere a quadros superiores da
administração privadla, Portugal possui a menor percentagem de
mão-de-obra com um curso superibr: 76,4% da população com
essa categoria profissional possuía um nível de instrução inferior
a um curso secundário e apenas 3,1 % um grau universitário.

No que se refere aos operários os números revelam que, em
Portugal, 21,2 não sabiam ler (nível de instrução E) em 1960, e
que 77,5 % não possuia qualquer curso secundário.

As comparações internacionais podem não ser totalmente
significativas, uma vez que, para os outros países, não se encontra
explicitada a proporção de mão-de-obra operária que não sabe ler,
embora para os países industrializados que constam do Quadro X
seja de admitir a sula inexistência.

III

FORMAÇÃO PROFISSIONAL

A. Necessidades de mão-de-obra qualificada.

1. Da segunda parte deste trabalho surge com nitidez a ne-
eessidiade de elevar o nível médio de qualificação da mão-de-obra
industrial. E, como vimos, a formação profissional é considerada
hoje um instrumento, quer da política de mão-de-obra, quer da
política de emprego, e o melhor meib para ajudar a resolver os
problemas da adaiptação estrutunal entre a oferta e a procura de
mão-de-obra.

Concretamente, no nosso País, a mão-de-obra industrial tem
estado e continua a estar sujeita a um processo de evolução que
:se caracteriza, em linhas gerais, pelos seguintes traços:

— os efectivos ocupados na indústria terão que ser renovados
em certa proporção;

— verificar-se-á certa mobilidade profissional interna no sen-
tido da promoção, em consequência das carências de mão-
-de-obrfa qualificada;

— a actividade industrial será ponto de passagem e de aquisi-
ção de experiência para a mão-de-obra que provenha da
agricultura e se dirija depois para o sector dos serviços;

— continuará a verificar-se aumento do volume de efectivos
derivado da própria expansão do sfcctor;
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— a reestruturação industrial, as exigências do progresso
tecnológico e a expansão desigual dos vários sectores in-
dustriais, determinarão movimentos de efectivos em sen-
tidos opostos: recrutamentos nuns casos, despedimentos
noutros.

A formação profissional, escolar e extra-escolar, deverá cons-
tituir, portanto, o instrumento capaz de fornecer à indústria a
mão-de-obra de que carece. Em particular, a formação extra-
-escolar terá um vasto domínio de acção nos aspectos de qualifi-
cação, aprendizagem, reciclagem e reconversão.

2. Ê impossível quantificar as necessidades de mão-de-obra,
mas conhecem-se os sectores onde o emprego tem manifestado
tendência a aumentar: Papel e Tipografia; Borracha, Químicas e
Derivados do Petróleo; Metalúrgicas e Metalomecânicas. É evi-
dente que os aumentos verificados no emprego se devem à expan-
são dos próprios sectores, embora essa expansão tenha sido carac-
terizada por umia limitada capacidade de criação de empregos e
por um maior apelo à qualidade de mão-de-obra.

Por outro lado, parece que o desenvolvimento industrial fará
apelo a indústrias que sejam intensivas em capital, com processos
técnicos avançados, mas com grande capacidade de criar empregos
de elevada qualificação proffesibnal.

A reestruturação' de algumas indústrias tradicionais e a eli-
minação de certas actividades sem possibilidades de sobrevivência
em mercado aberto irão libertar mão-de-obra susceptível de ser
recrutada por indústrias do tipo das que acabamos de referir, o
mesmo se pasmando em relação à mão-de-obra rural. Contudo, não
existirá, certamente, correspondência qualitativa entre a mão-de-
-obra disponível e a mão-de-obra procurada. Põe-se, portanto, o
problema da formação e com grande acuidade, dado que as exigên-
cias de produtividade e os próprios processos de produção levam
à substituição da mão-de-obra numerosa e barata por pessoal qua-
lificado (:a vários níveis, evidentemente), embora com maiores exi-
gências de remuneração.

Ê evidente que o desenvolvimento económico não faz apelo
apenas a pessoal operáriio, mas também a mão-de-obra de todos os
níveis: pessoal científico e técnico altamente especializado (in-
cluindo investigadores): quadros administrativos; técnicos de
nível médio e de nível secundário. E, como vimos em comparações
internacionais, é relativamente a pessoal científico e técnico que
a estrutura profissional das indústrias nacionlaíis se apresenta
mais pobre (Vd. Quadro IX).

3. O apetrechamento da indústria nacional em mão-de-obra
qualificada está cocndiciooado, portanto, quer pela procura, quer
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pela oferta dessa mão-de-obra. Do lado da procura, são factores
determinantes a necessidade ou possibilidade, por parte da indús-
tria, de criar novas estruturas administrativas e de atingir níveis
elevados de eficiência. A oferta, por seu turno, depende da existên-
cia no mercado de trabalho de mão-de-obra qualificada nos vários
níveis e, portanto, da «produção» do sistema de ensino.

Não nos vamos deter sobre este assunto, nem será lícito ana-
lisar a adequação quantitativa ão sistema de ensino à procura de
diplomados por parte de um só sector de actividade económica.
Mas já é legítimo discutir se a quialidade do ensino, sobretudo uni-
versitário, corresponderá às exigências do desenvolvimento in-
dustrial, tendo em conta o avanço científico e técnico e a necessi-
dade de concorrência com o exterior.

B. A acção do Fundo de Desenvolvimento da

4. Relativamente à mão-de-obra operária, têm sido realizadas,
nos últimos seis anos, determinadas lacções de formação profissio-
nal extra-escolar, que a seguir se descrevem.

Em 1963, o Fundo de Desenvolvimento da Mão-deObra pro-
cedeu a uma consulta às empresas e organismos corporativos sobre
formação e aperfeiçoamento profissional. Relativamente ao sector
das industrias transformadoras apurou-se que funcionavam 42
cursos em empresas e que apenas um organismo corporativo tinha
cursos em funcionamento. Estavam previstos nas empresas 237
cursos e 15 organismos previam também a sua criação. Muitos dos
organismos consultados (106, na sua maioria sitodicatos), que não
tinham nem esperavam vir a criar cursos, viam neles vantagens
e a situação financeira precária era a razão impeditiva mais ge-
ralmente apontada.

Estes números evidenciam a precaridade da contribuição das
empresas e o pouco que estava realizado ou previsto por parte dos
organismos corporativos.

A partir de 1964, o Ministério das Corporações e Previdência
Social, através do FDMO, tem alargado a suia acção no domínio da
formação profissional, nomeadamente no campo da formação de
adultos, da aprendizagem e do aperfeiço/ainento profissional.

Para formação de adultos tem instalados quatro centros fixos
(Lisboa, Porto, Seixal e Venda Nova), além de secções móveis. As
profissões mais contempladas estão ligadas à construção civil e à
indústria metalúrgica e metalomecânica.

Relativamente à aprendizagem e ao aperfeiçoamento profis-
sional tem protocolos celebrados com diversas entidades, sectores
económicos e regiões, trabalhando .algumas dessas entidade-s com
programas próprios, concedendo-lhes em geral apoio financeiro.

Contudo, os resultados não são ainda de modo a permitir a
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qualificação, a reconversão e a reciclagem necessária à evolução
estrutural da mão-de-obra nacional, nem à aprendizagem de jovens
e, concretamente, no caso da indústria, esses resultados são insu-
ficientes para as necessidades do sector.

5. O esquema da acção do MCPC em matéria de formação
profissional presta-se à colaboração Estadb-empresas, mas carece
de ser ampliado e seguindo uma linha evolutiva devidamente funda-
mentada. Para programar, a curto prazo, a organização dos cursos,
o MCPS, dentro da capacidade de formação de que dispõe, tem em
conta as tendências a curto prazo do mercado de trabalho, filtra-
das através dos sectores de colocação e orientação profissional do
Serviço Nacional de Emprego. Este serviço, para o efeito, orienta-
-se na dupla perspectiva da possibilidade de recrutar os estagiários
e de os colocar posteriormente ao estágto.

A médio e longo prazo, o alargamento do próprio sistema de
formação profissional exigirá maiores cuidados de programação,
tendo em conta a solução de problemas de emprego* a nível profis-
sional e regional, as necessidade® das empresas e os planos de for-
mação profissional escolar do Ministério da Educação Nacional.

C. Tendências da formação profissional na Europa

6. É cada vez maior a procura de formação profissional na
Europa. Não só os empregadores procuram cada vez mais pessoal
qualificado, como os próprios trabalhadores se dão conta da neces-
sidade de adquirir mais elevadas qualificações e maior aptidão
para o trabalho a fim de acrescer os rendimentos, obter satisfação
no trabalho e elevar o seu próprio estatuto social.

Por outro lado, sabe^se que a mudança de profissão no decurso
da vida activa é uma necessiâadie crescente. Deste modo, cada indi-
víduo deve receber uma ampla formação dfe base que lhe facilitará
futuras especializações.

Como consequência, a formação profissional na Europa tem
evoluído dominada por duas preocupações: a expansão e a rees-
truturação. A expansão tem-se verificado a todos os níveis e diri-
gido quer ao® jovens, quer aos adultos nas modalidades de apren-
dizagem para os primeiros, e qualificação, reconversão e aperfei-
çoamento para os segundos.

Por sua vez, a urgência da expansão constitui um dos princi-
pais estimulantes do processo de reestruturação. A limitação dos
meios tem levado a tentar melhorar a qualidade dó «produto» dò
sistema de formação, que é afinal a produtividade do indivíduo.
Em termos gerais, têm sido seguidas duas linhas de lacção: uma
no sentido da organização, outra no sentido da racionalização dos
métodos de trabalho.
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7. Tendências quanto à organização — Conceptualmente, a
organização dos sistemas de formação deveria assentar numa
planificação a nível nacional de modo a não duplicar esforços e a
aumentar a sua eficiência. Este conceito de organização foi aliás
claramente definido na Recomendação sobre Formação Profissio-
nal aprovada pela OIT em 1962. Cbntudb, a capacidade e a natureza
das estruturas basear-se-ão na determinação das necessidades de
mão-de-obra de cada país, assim como dos seus recursos humanos,
segundo planos de desenvolvimento económico a médio e a longo
.prazo.

Tem sido objecto de discussão o problema de saber a quem
compete a responsabilidade da formação profissional. Muitos go-
vernos entendem de primordial importância assegurar o funcio-
namento do sistema nacional de formação profissional e chamam
a si a maior parte da responsabilidade. A nível governamental,
no entanto, a responsabilidade da formação tem sido atribuída, em
certos países, de preferência ao Ministério da Educação — naqueles
em que se dá maior relevância ao© aspectos educativos como
preparação para o trabalho —, enquanto noutros países essa res-
ponsabilidade tem sido atribuída aos Ministérios do Trabalho e
da Economia por se considerarem mais importantes os aspectos
profissionais e a sua influência no crescimento económico.

Contudo, com vista a assegurar o rendimento dos sistemas de
formação, os governos devem confiar também na participação de
certos grupos interessados, em particular das empresas T.

Isto é válido tanto para os países que têm sido considerados
como possuindo um sistema de formação profissional predominan-
temente industrial — caso da Dinamarca, da República Federal
da Alemanha, do Reino Unido—, como para aqueles que tradicio-
nalmente têm atribuído maior importância à formação dispensada
em instituições de ensino* — caso da França e da Suécia.

A formação profissional é, portanto, um campo adequado à
acção comum e requer uma estreita cooperação entre vários depar-
tamentos governamentais, empresas, organizações patronais e sin-
dicais. O mecanismo de actuação basear-se-á na consulta e coorde-
nação entre as entidades interessadas, tanto no que se refere à
planificação como à execução dos programas.

8. Racionalização dos métodos de trabalho — Com base nos
princípios de que a formação tem que ser extensiva a um maior
número de pessoas, tem de alargar-se a regiões cada vez mais
vastas, e ainda de assimilar-se em reduzido espaço de tempo, tor-
nou-̂ se essencial racionalizar os métodos de formação.

7 A formação no trabalho é menos dispendiosa, podendo contribuir
para melhorar a rentabilidade dos sistemas de formação profissional.
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Um dôs principais obstáculos à expansão da formação tem
sido a grave e generalizada carência de pessoal docente a todos os
níveis. Este facto conduziu 'a um melhor aproveitamento das capa-
cidades existentes e à adopção da novas técnicas e auxiliares didác-
ticos (instrução programada, projectores, rádio e televisão, etc.)-

Concretamente, no caso da aprendizagem, a preocupação de
racionalização conduziu ao sistema conhecido por «formação por
etapas», que surgiu pela primeira vez na República Federal da
Alemanha e foi depois, experimentado com êxito noutros países.
O sistema compreende três fases, que preenchem três anos de
aprendizagem. As duas primeiras destinam-se à obtenção de uma
formação básica e comum a várias profissões de um dado grupo e
têm lugar, em geral, num centro de formação. A terceira é um
período de verdadeira especialização.

Apontam-se como vantagens a este sistema o facto de com-
preender uma formação básica mais ampla, a qual permitirá maior
flexibilidade ao passar de uma especialização a outra dentro do
mesmo grupo, e um período de orientação mais prolongado, que
facilitará a escolha final da profissão.

A tendência parece, portanto, delinear-se no sentido de uma
noção mais ampla de profissão e de uma especialização mais tardia,
na dupla preocupação de adaptar os conhecimentos à evolução das
estruturas, tomando socialmente menos penosas as consequências,
dessa evolução.

IV

A POLÍTICA ACTIVA DE MÃO-DE-OBRA EM PORTUGAL :
CONCLUSÕES E TEMAS PARA DEBATE

1. A caracterização que efectuámos da mão-de-obra indus-
trial portuguesa permite-nos algumas conclusões que poderão ser-
vir, simultaneamente, de pontos para debate.

a) A produtividade da indústria nacional, apesar da evolução
relativamente rápida dos últimos anos, encontra-se ainda muito
abaixo dos níveife comuns aos países europeus com os quais teremos
de competir, mais tarde ou mais cedo, sem protecções aduaneiras.
Torna-se, portanto, indispensável acelerar o ritmo de crescimento
da produtividade nacional.

b) As indústrias existentes terão, nesse sentido, que ser rees-
truturadas, libertando certamente uma parte da mão-de-obra que
actualmente absorvem. Este facto, conjugado com o aumento da
população activa e com a libertação de mão-de-obra do sector
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agrícola, faz surgir a necessidade da criação de um número impor-
tante de novos empregos, a não ser que se considere a emigração
como um dado a longo prazo.

c) O relativamente lento crescimento do emprego (natural-
mente simultâneo com o aumento rápido da produtividade) leva
a crer que a evolução da produtividade industrial terá sido, nal-
guma medida, consequência da emigração, visto que, em compa-
ração com a nossa experiência passada, o fenómeno emigratório
tornou menos abundante e mais cara a mão-de-obra disponível.

d) As indústrias que deverão estar na base do nosso desen-
volvimieínto indtosifcriail torãb» de siaitisfazer a uma dupla exigência:
terem possibilidade de absorver bastante mão-de-obra e serem
competitivas em mercado aberto. Indústrias, portanto, intensivas
em mão-de-obra, mas onde se possam atingir elevados níveis de
produtividade com processos tecnológicos avançados.

e) Se os salários cresceram a um ritmo relativamente baixo,
esse ritmo tem de ser acelerado, por razões que expusemos e até
pela influência que podem ter na produtividade, quer a curto quer
a longo prazo:

— Os baixos salários não possibilitam ao trabalhador, em
muitos casos, o mínimo vital, facto que certamente dimi-
nuirá a sua eficiência;

— A formação adiciúnal, em muitos casos condição básica
do aumento de produtividade, é estimulada por uma dife-
renciação salarial mais conforme à real escassez de quali-
ficações.

— Se os salários são baixos, menos possibilidade tem o traba-
lhador de dar uma formação aos seus filhos, uma vez que
estes cedo têm de entrair no mercado do trabalho até para
auxiliar o rendimento familiar, e as novas gerações care-
cerão de aptidões técnicas suficientes, tal como os seus
pais.

/) Quer os salários, quer a produtividade, encontram-se muito
abaixo dos níveis europeus, mas enquanto a segunda cresceu a
um ritmo superior ao desses países, com os salários deu-se o in-
verso. É de concluir que no que se refere a atsto® em mão-de-obra
a evolução se tenha processado favoravelmente ax> empresário
português.

g) Os baixos níveis de instrução da população industrial por-
tuguesa, conjugados com a carência de pessoal altamente qualif i-
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cado, explicam, em grande parte, a baixa produtividade da nossa
indústria e mostram a necessidade de uma formação adicional a
curto prazo. Esta será necessária até para a reconversão da mão-
-de-obra libertada das industriais tradicionais.

A longo prazo, é todo o problema do ensino escolar e extra-
-esoolar, conjugado com o desenvolvimento industrial pretendido,
que está em causa.

2. A partfo1 da caracterização efectuada, justifica-se concre-
tizar para o caso português o conceito de política activa de mão-
-de-obra, distinguindo objectivos e instrumentos, numa perspectiva
de curto prazo, e objectivos e instrumentos numa perspectiva de
longo prazo.

A curto prazo, trata-se de organizar o mercado de emprego
desenvolvendo a mobilidade geográfica e sobretudo profissional
da mão-de-obra no sentido mais favorável ao crescimento indus-
trial do País.

A longo prazo, trata-se de desenvolver os recursos humanos
nacionais, sobretudo através do sifetema educacional, garantindo
a máxima utilização daqueles recursos compatível com o modelo
de desenvolvimento industrial adoptado.

A curto prazo, estão em causa instrumentos como o Serviço
Nacional de Emprego, a formação, aperfeiçoamento e reconversão
da mão-de-obra, por métodos acelerados, e a própria política emi-
gratória, entendida, esta em certo sentido restrito, nas suas relações
com a política de mão-de-obra.

A este nível levantam-se certos problemas em aspectos que
se julga merecerem referência especial:

a) A generalização^ dos meios de colocação e orientação pro-
fissionais à disposição do Serviço Nacional de Emprego (isto é, o
adensamento da rede desses serviço© no âmbito nacional) está
condicionada por avaliação prévia dos custos e resultados do fun-
cionamento dos serviços existentes, e de qualquer forma esses
custos deverão integrar-se nas acções de desenvolvimento regio-
nal, entretanto empreendidas;

b) Quer aqueles meios, referidos na alínea anterior, quer
os relativos à formação profissional tendem, cada vez mais, a ser
utilizados, quer antes da saída do emigrante, quer após o seu re-
torno; a experiência existente neste domínio afigurasse diminuta
(e pouco conhecida), pelo que conviria alargá-la, interpretando
com objectividade os resultados obtidos;

c) Quanto à formação, aperfeiçoamento e reconversão da
mão-de-obra, há claramente lugar para uma actuação coordenada
com os-departamentos responsáveis pela política industrial; con-



viria examinar as numerosas experiências estrangeiras no domínio
da cooperação Estado-empresas para a formação profissional, tudo
no sentido de intensificar e tornar mais flexível a acção do Fundo
de Desenvolvimento da Mão-de-Obra;

d) A abertura da nossa economia à concorrência estrangeira,
envolvendo necessariamente profundas transformações estruturais,
irá intensificar a procura de meios de formação profissional, so-
bretudo para a reconversão da mão-de-obra, concomitante com a
dos sectores de actividade; assim, será necessário dispor, a tempo,
daqueles meios, selectivamente orientados, para que não surjam
crises de desemprego apenas colmatadas pela emigração.

Considerando a perspectiva de mais largo prazo, não é tam-
bém difícil isolar alguns temas importantes:

a) Conviria encarar frontalmente a questão de saber se a
economia metropolitana tem capacidade, a mais ou menos longo
prazo, para garantir o pleno emprego — produtivo e remunerado
segundo padrões europeus — da mão-de-obra nacional; por outras
palavras, para utilizar conceitos anteriormente definidos, a polí-
tica de mão-de-obra, no caso português e numa perspectiva de
longo prazo, pode ou não ser complementar da política de em-
prego? Em caso negativo, e admitindo que em termos puramente
económicos a segunda deva subordinar-se a primeira, haveria que
estimar, de formta tão precisa quanto possível, os excedentes de
mão-de-obra que a economia nacional manterá no curso do desen-
volvimento industrial acelerado que se pretende;

6) A articulação do sistema escolar com os sistemas de for-
mação extra-escolar exige a consideração duma lógica global de
desenvolvimento de recursos humanos, que transcende as ópticas
parcelares dum Ministério de Educação ou dum Ministério das
Questões Sociais; searia desejável que a indústria portuguesa to-
masse consciência dlatei sua® meioesidades dfc formação, procurasse
definir essa lógica global de formação de que a economia carece
e, neste sentido, formulasse proposições concretas à Administra-
ção pública;

c) No domínio meramente técnico, seria necessário, para
esclarecer as questões anterioranente levantadas, dispor de previ-
sões de emprego a médio e longo prazo merecedoras de confiança
e que ainda se não efectuaram no País; crê-se que a nossa experiên-
cia de planeamento económico carece urgentemente de preencher
tal lacuna, isto é, de traduzir em necessidades de formação os
objectivos sectoriais de crescimento estabelecidos nos planos.
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