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PLATAFORMA DE INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA E JURÍDICA NA 

ÁREA DO TRABALHO, EMPREGO E PROTEÇÃO SOCIAL



SÉCULO XXI

O século dos dados
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Dados

Conhecimento

Informação



Objetivos da Plataforma DataLABOR
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• Agregar informação nas áreas do Trabalho, Emprego e 
Proteção Social;

• Permitir a diferentes públicos o acesso fácil e rápido a 
dados dispersos nas mais diversas fontes;

• Articular dados estatísticos e informação jurídica

• Contribuir para aumentar a literacia da informação.



DataLABOR
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• É uma plataforma desenvolvida inteiramente com 
recursos humanos e técnicos do CoLABOR;

• Está online desde 2020;

• Permitiu um acumular de conhecimento e experiência 
quer ao nível quer da tecnologia quer ao nível da gestão 
de informação

No último ano e meio …



Impressões no Google
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+ 200 mil
Acederam à DataLABOR a partir do Google

69% 
Dos utilizadores chegam à plataforma através no Goggle

Média de 700
Utilizadores por dia
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Utilizadores / dia



Fontes de informação da componente 
Data
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Fontes de informação da componente 
Lex
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Desafios
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• Melhorar o sistema de gestão de informação

• Aumentar o número de indicadores apresentados na plataforma 
e respetivas desagregações

• Introduzir uma componente mais analítica na informação 
jurídica

• Melhorar a experiência do utilizador



DataLABOR 2.0



Inovação - DATA
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•Uma nova aplicação informática que permite a gestão e 
publicação dos dados na plataforma  de forma mais automática e 
eficiente;

•Nova tecnologia de acesso à informação através da utilização de 
APIs;

•Uma navegação mais intuitiva e com maior possibilidade de o 
utilizador personalizar a sua experiência na plataforma



Inovação - DATA
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• Maior número de indicadores. Foram introduzidos novos 
indicadores em áreas diretamente  relacionados com os temas 
sobre o qual foca a plataforma (Ex: Respostas Sociais), mas 
também sobre temas complementares (Ex: saúde e demografia);

•Maior desagregação dos dados a nível das variáveis 
sociodemográficas e outras com destaque para a desagregação 
territorial;

• Maior opção de formatos de visualização de dados.



Inovação - LEX
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• Uma nova organização da informação por temas, cujos regimes 
jurídicos podem envolver, simultaneamente, questões de 
direito do trabalho e de direito da segurança social;

• Adequação da estrutura e dos textos à diversidade de públicos 
que a plataforma pretende alcançar.



Inovação - LEX
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Dupla vertente:

 Uma secção com descrições numa linguagem acessível de
temas ou institutos jurídicos relevantes nessas áreas -
acompanhada de referências legislativas e jurisprudenciais –
Temas de análise jurídica.

 Uma secção com reflexões mais profundas sobre temas
específicos nessas áreas, através do contributo de diversos
autores e investigadores que se dedicam ao estudo destas
temáticas - Biblioteca de artigos jurídicos específicos
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Maior articulação entre a informação 
jurídica e os dados estatísticos



Perspectivas futuras
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Sensível às 
dinâmicas da 

sociedade, à 
produção 

científica e a in 
puts dos 

utilizadores

Inovação 
tecnológica

Introdução de 
novos 
indicadores
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O futuro passará ainda por…
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 Internacionalizar a plataforma disponibilizado também uma
versão inglês;

 Melhorar a experiência do utilizador (individual ou instituição)
através da disponibilização de uma área de utilizador onde este
poderá guardar e aceder à informação no formato que
pretende de acordo com as suas necessidades.



Equipa DataLABOR
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 Renato Miguel do Carmo, Frederico Cantante, Luís Vargas, Filipe
Lamelas, Pedro Rita, Catarina Mendes Cruz, Pedro Estêvão, Tânia
Almeida, Carlos Simões, Augusta Correia

 Com o contributo de todos os outros investigadores das linhas do
trabalho, emprego e tecnologia e proteção social



Obrigada!
Contacto:

datalabor@colabor.pt
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Os salários em Portugal: 
padrões de evolução, 

inflação e desigualdades

O TRABALHO:
ASSIMETRIAS
E MUDANÇA SOCIOECONÓMICA

Frederico Cantante
Pedro Estêvão
12/12/2022
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Objetivos do estudo
Contextualizar a “dentada da inflação” numa análise da evolução recente dos salários

Que ritmos e fases?

Assimetrias setoriais e distributivas

A extensão da “dentada da inflação”

Analisar dinâmicas de desigualdade na distribuição individual dos salários a partir de 
quatro perspetivas 

Padrões de recomposição da estrutura de distribuição dos salários

Distribuição dos salários e as “desigualdades existenciais”

Emprego, precariedade e salários 

A valorização setorial das habilitações escolares



Conceitos de salário e fontes

Conceitos estatísticos utilizados:

Remuneração média mensal declarada por trabalhador 

Ganho médio/mediano mensal

Fontes:
Análise de indicadores disponíveis na plataforma DataLABOR

Análise de microdados dos Quadros de Pessoal (GEP/MTSSS)



Salários reais em 
Portugal: um 
crescimento tardio e 
frágil



Uma tradução tardia e abaixo do crescimento do PIB

Valores reais do ganho bruto médio mensal, do ganho bruto mediano mensal e da remuneração bruta 
mensal média (preços de 2016), Portugal

Fontes: DataLABOR, fontes primárias: INE e GEP/MTSSS. Remuneração bruta mensal média por trabalhador; Ganho médio mensal; Ganho mediano mensal. 
Cálculos próprios a partir do IPC (2016=100). 

https://datalabor.pt/data/L58IhCeYV
https://datalabor.pt/data/kbA_a88JIzm
https://datalabor.pt/data/WgOvMY06m
https://datalabor.pt/data/uNCV45672


Uma tradução tardia e abaixo do crescimento do PIB

Fontes: DataLABOR, fontes primárias INE e GEP/MTSSS. Remuneração bruta mensal média por trabalhador; Ganho médio mensal; 
Ganho mediano mensal; Taxa de variação do produto interno bruto a preços constantes (ano base=2016); Cálculos próprios a partir do 
IPC (2016=100)

Nota: Os dados do ganho referem-se a Portugal continental.

Taxas anuais de crescimento dos valores reais dos ganhos brutos mediano e mensal,
da remuneração bruta mensal e do PIB (preços de 2016), Portugal (2008-2021)

https://datalabor.pt/data/L58IhCeYV?q7O63CvSa=mfkFH0Od9B&vizmode=chart
https://datalabor.pt/data/kbA_a88JIzm
https://datalabor.pt/data/WgOvMY06m
https://v2.datalabor.pt/data/y1jtCxF3EKs?rPiQ3D_Fb=N8UA08f6he&vizmode=table
https://datalabor.pt/data/uNCV45672


Um crescimento setorial assimétrico e o SMN

Fonte: DataLABOR, fonte primária: INE. Cálculos próprios a partir do IPC (2016=100)

Valor real da remuneração bruta mensal média em 2017 (preços de 2016) e taxa de
crescimento desse valor entre 2017 e 2021, por atividade económica, Portugal

https://datalabor.pt/data/L58IhCeYV?q7O63CvSa=mfkFH0Od9B&Dim5=TOT%2CA%2CB%2CC%2CD%2CE%2CF%2CG%2CH%2CI%2CJ%2CK%2CL%2CM%2CN%2CO%2CP%2CQ%2CR%2CS%2CT%2CU&vizmode=table
https://datalabor.pt/data/uNCV45672


A dentada da inflação

Os salários reais começaram rapidamente 
a regredir com o surto inflacionário vivido 
a partir da primeira metade de 2021

Em fevereiro de 2022, o valor real da 
remuneração bruta mensal era equivalente 
a janeiro de 2020 – ou seja, um recuo de 
dois anos. 

Em julho de 2022, o valor da remuneração 
bruta mensal estava já ao nível de julho de 
2019 – ou seja, um recuo de três anos. 

E esta situação manteve-se em agosto e 
setembro de 2022 – última data para a qual 
estão disponíveis dados.

Fonte: DataLABOR, fonte primária: INE. Cálculos próprios com base em INE.

Valor real da remuneração média mensal em cada mês, Portugal, 2018-
2022 (mês base=dezembro de 2017

https://datalabor.pt/data/L58IhCeYV?ocO1OcFqQ=8HkETpLM3
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ipc


As desigualdades 
salariais em Portugal: 
quatro análises 
temáticas



Os efeitos diretos e indiretos do SMN e o prémio das qualificações escolares

Fonte: DataLABOR, fonte primária: GEP/MTSSS. 

Ganho médio mensal em 2020 e taxa de variação real (2002-2020), por decil, Portugal continental

O efeito direto (bite effect)

O efeitos indireto (spillover
effet):

A negociação coletiva

As razões de mercado num 
contexto de baixo 
desemprego

https://datalabor.pt/data/kbA_a88JIzm?eq45qWRVy=UEeyCBSVO


Os efeitos diretos e indiretos do SMN e o prémio das qualificações escolares

Salário mínimo nacional e ganho médio mediano (Portugal 
continental) (2002-2020)

Desigualdade de ganho médio mensal entre a base e a parte superior da 
distribuição – rácios S80/S20 e S90/S10

Fonte: DataLABOR, fonte primária: GEP/MTSSS. Fonte: DataLABOR, fonte primária: GEP/MTSSS. Salário mínimo nacional; Ganho mediano mensal. Cálculos 
próprios.

https://datalabor.pt/data/bx_-63FnMf8?7cdJRNG8E=nSLhWKlsM
https://datalabor.pt/data/elD3VGxLXxM
https://datalabor.pt/data/SOWroz-jc6e
https://datalabor.pt/data/WgOvMY06m


Os efeitos diretos e indiretos do SMN e o prémio das qualificações escolares

Rácios de ganho médio mensal, Portugal continental (2002 e 2020)

Fonte: Cálculos próprios a partir dos microdados dos Quadros de Pessoal (GEP/MTSSS).



Desigualdades de género e de nacionalidade

Tendência de redução da 
desigualdade salarial entre 
mulheres e homens em Portugal 
(21% para 16% entre 2010 e 
2020)

Desigualdades salariais 
ajustadas são mais elevadas, 
ex: 26% na pop. com formação 
superior, 19/20% nos grupos 
profissionais 1 e 2.

A acumulação

Fonte: Cálculos próprios a partir dos microdados dos Quadros de Pessoal (GEP/MTSSS).

Desigualdade de ganho médio mensal entre mulheres e homens, por 
nacionalidade, Portugal continental (2020)



Desigualdades de género e de nacionalidade

Fonte: Cálculos próprios a partir dos microdados dos Quadros de Pessoal (GEP/MTSSS).

Desigualdade de ganho médio mensal entre as mulheres com 
nacionalidade portuguesa e dos PALOP (total e trabalhadoras com 
formação superior), Portugal continental (2020)

Desigualdade de ganho médio mensal entre as mulheres com 
nacionalidade portuguesa e dos PALOP, por profissão, Portugal 
continental (2020)



A penalização salarial da precariedade contratual

Total Menos de 
18 anos

18 - 24 anos 25 - 34 anos 35 - 44 anos 45 - 54 anos 55 - 64 anos 65 e mais 
anos

2010 25,2 54,3 52,5 31,2 20,5 16,9 13,2 16,8

2011 26,5 57,7 57,6 33,3 21,6 17,5 13,5 17,6

2012 26,2 60,6 60,1 34,1 21,5 17,1 13,2 18,2

2013 28,1 69,4 65,0 37,0 23,4 18,9 14,2 20,1

2014 30,4 76,1 69,7 40,5 25,4 20,7 15,5 18,3

2015 31,8 73,2 71,1 42,6 26,6 22,0 16,7 18,1

2016 33,2 78,5 71,2 44,5 27,9 23,4 18,4 18,8

2017 35,0 77,5 72,3 46,7 29,6 24,9 20,3 20,1

2018 36,4 74,5 72,3 48,3 31,1 26,0 22,1 21,7

2019 35,9 68,1 69,4 47,5 31,1 25,6 22,3 22,7

2020 32,5 67,5 62,0 43,6 28,9 23,4 20,5 21,4

Cálculos próprios a partir da DataLABOR, fonte primária: GEP/MTSSS.

Nota: Estes dados referem-se ao conjunto dos trabalhadores por conta de outrem e não apenas aos que têm remuneração base 
completa e trabalham a tempo completo (critério utilizado na análise do ganho).

Incidência da contratação não permanente, por grupo etário, Portugal continental (2010-2020)

Flexibilização e redução da 
segmentação: uma relação que não 
se confirmou

O aumento generalizado e entre os 
jovens

O pós-2018: conjuntura ou alteração 
estrutural?



A penalização salarial da precariedade contratual

Cálculos próprios a partir dos microdados dos Quadros de Pessoal (GEP/MTSSS).



O peso das atividades económicas na (des)valorização salarial das habilitações escolares

Diferencial salarial entre
TCO que concluíram o
ensino superior, por
atividade económica
(ganho médio do total de
trabalhadores que
concluíram o ensino
superior=100), Portugal
continental (2020)

Fonte: Cálculos próprios a partir dos microdados dos Quadros de Pessoal (GEP/MTSSS).



Três notas finais

A proteção da base e a contenção dos salários reais num contexto de inflação 

Subida dos salários num cenário de perspetivas de baixo crescimento?

SMN, compressão salarial e desigualdade





Desigualdades e (Re)Distribuição do 
Rendimento em Portugal

O TRABALHO:
ASSIMETRIAS
E MUDANÇA SOCIOECONÓMICA

Carlos Farinha Rodrigues
ISEG / Universidade de Lisboa

carlosfr@iseg.ulisboa.pt 
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 Informação relativamente detalhada sobre a distribuição do rendimento das 

famílias;

 Informação detalhada sobre a distribuição de salários no mercado formal de 

trabalho;

 Alguma (pouca) informação sobre a distribuição da riqueza;

 Alguma capacidade de analisar as políticas redistributivas sobre o rendimento;

 A capacidade de relacionar a desigualdade económica com a pobreza monetária. 

DESIGUALDADES E (RE)DISTRIBUIÇÃO DO RENDIMENTO EM PORTUGAL

O que sabemos sobre as desigualdades…
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O que sabemos sobre as desigualdades…   alguns exemplos
Rendimento disponível mensal em cada percentil da respetiva distribuição (2020)

Fonte: INE EU-SILC, 2021.  
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O que sabemos sobre as desigualdades…   alguns exemplos
Percentagem de indivíduos por escalões de rendimento equivalente mensal (2020)
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Fonte: INE EU-SILC, 2021.  
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O que sabemos sobre as desigualdades…   alguns exemplos
Rendimento médio mensal por adulto equivalente e “shares” de cada decil (2020)

Fonte: INE EU-SILC, 2021.  
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O que sabemos sobre as desigualdades…   alguns exemplos
Coeficiente de Gini (2009-2020)

Fonte: INE EU-SILC, 2010-2021.  
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O que sabemos sobre as desigualdades…   alguns exemplos
Rácio S95 / S05

Fonte: INE EU-SILC, 2010-2021.  
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O que sabemos sobre as desigualdades…   alguns exemplos
Efeitos Redistributivos dos Impostos e das Transferências Sociais: Coeficiente de Gini

Fonte: INE EU-SILC, 2010-2019.  
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O que sabemos sobre as desigualdades…   alguns exemplos
Efeitos Redistributivos dos Impostos e das Transferências Sociais: Estrutura do Rendimento Disponível

Fonte: INE EU-SILC, 2010-2019. 
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O que sabemos sobre as desigualdades…   alguns exemplos
Distribuição da riqueza líquida
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 As desigualdades no topo superior da distribuição do rendimento;

 As desigualdades que não têm diretamente com o rendimento;

 As desigualdades no acesso a bens e serviços fundamentais como o acesso à saúde, 

à educação, à habitação, etc.;

 As desigualdades de oportunidades;

 As desigualdades associadas a grupos específicos da população como minorias 

étnicas, população estrangeira, etc

DESIGUALDADES E (RE)DISTRIBUIÇÃO DO RENDIMENTO EM PORTUGAL

O que não sabemos sobre as desigualdades…
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O que não sabemos sobre as desigualdades… algumas pistas



Desigualdades e (Re)Distribuição do 
Rendimento em Portugal

O TRABALHO:
ASSIMETRIAS
E MUDANÇA SOCIOECONÓMICA

Obrigado pela vossa atenção!



Ana Paula Dourado
CIDEEFF/FDUL

“Desigualdades e (re)distribuição do rendimento em Portugal”: o 
Papel dos Impostos

O TRABALHO:
ASSIMETRIAS
E MUDANÇA SOCIOECONÓMICA



Justiça Fiscal e Constituição 
Artigo 104.º da Constituição da República Portuguesa

Impostos

1. O imposto sobre o rendimento pessoal visa a diminuição das desigualdades e 
será único e progressivo, tendo em conta as necessidades e os rendimentos do 
agregado familiar.
2. A tributação das empresas incide fundamentalmente sobre o seu rendimento 
real.
3. A tributação do património deve contribuir para a igualdade entre os 
cidadãos.
4. A tributação do consumo visa adaptar a estrutura do consumo à evolução das 
necessidades do desenvolvimento económico e da justiça social, devendo onerar 
os consumos de luxo.



Justiça Fiscal e Constituição 

• Artigo 104.n.1: “O imposto sobre o rendimento pessoal visa a 
diminuição das desigualdades e será único e progressivo, tendo em 
conta as necessidades e os rendimentos do agregado familiar.”

• Limites no quadro de uma economia globalizada com liberdades 
fundamentais

• O imposto não é “único” nem é todo ele progressivo, nem conseguiria 
ser

• Portugal segue em grande parte o paradigma internacional
• A Flat Tax
• O papel da troca de informações e beneficiário efetivo



Justiça Fiscal e Constituição: Constrangimentos Internos

• Artigo 104. n 3 da CRP: “A tributação do património deve 
contribuir para a igualdade entre os cidadãos”

• A tributação do património imobiliário e não discriminação
• A insuficiência de boas leis
• A necessidade de uma justiça célere e concentrada em matérias 

relevantes
• O papel dos tribunais no controlo do abuso e identificação do 

beneficiário efetivo
• A lentidão da justiça: https://www.cideeff.pt/xms/files/e-

book_1_RelatorioLitiganciaFiscal_STA_2018-2019_CIDEEFF_21-
10-2022.pdf



STA – Informações gerais
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3. Quando área temática genérica do recurso é matéria
(direito), quais as áreas temáticas específicas do recurso são
mais suscitadas nos recursos?



STA – Informações gerais
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5. Quando área temática genérica do recurso é contencioso,
quais as áreas temáticas específicas do recurso mais
suscitadas?



• Tendências Atuais Conflituantes?

• Ética dos contribuintes vs Ética dos Estados
• A lei e concorrência fiscal 
• Vistos Gold e a ausência de troca de informações
• Estes programas têm algumas características em comum: não exigem um 

tempo mínimo de permanência no território; concedem tratamentos fiscais 
favoráveis; e não há acordos de extradição.

• Residentes não habituais e a resposta da Suécia



Tendências Atuais Conflituantes vs Soluções

• Formas não convencionais de emprego e nómadas digitais
• Formas não convencionais e desproteção do trabalhador + não tributação 

das sociedades
• Como colocar em ordem a relação entre sociedades e indivíduos em termos 

de direito laboral, segurança social e objectivos fiscais?
• Quais as obrigações para as sociedades?
• A nacionalidade como alternativa à residência?
• A consignação?



Desigualdade no 
Mercado de Trabalho
- Uma leitura dos últimos 30 anos -

João Cerejeira – UMinho | NIPE | CIPES

O TRABALHO:
ASSIMETRIAS
E MUDANÇA SOCIOECONÓMICA



Uma evolução não linear
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Uma evolução não linear

Var. Produtividade > Rem. Média > Rem. Mediana  ---> Aumento da desigualdade

Rem. Mediana > Rem. Média ---> Redução da desigualdade



Uma evolução não linear

3,39

3,97
3,84 3,93

3,66
3,48

3,11

2,26
2,48 2,50 2,53 2,47 2,41

2,27

1,50 1,60 1,53 1,56 1,48 1,44 1,37

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

1989 1995 2000 2005 2010 2015 2020

Rácios de percentis

p90/p10 p90/p50 p50/p10

1989 a 2005
Aumento da desigualdade ao 
longo da distribuição salarial

2005 a 2020
Redução da desigualdade por 
redução do diferencial entre  
ganhos salariais mais elevados 
e medianos face aos mais baixos



Uma evolução não linear
1989 a 2000

Aumento mais elevado dos
salários mais elevados.

2000 a 2010
Aumento maior dos salários 
mais baixos e mais elevados. 
Polarização?

2010-2020
Redução real dos salário mais 
elevados.
Aumento real do salários mais 
baixos.
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Possíveis explicações: 1989-2005
Crescimento económico induziu 
procura  de trabalho dirigida aos mais 
qualificados

Aumento da oferta relativa de 
trabalho qualificado inferior ao 
aumento da procura  relativa

Aumento dos prémios salariais 
associados à educação

Explicação compatível com teoria
“Skilled Biased Technological Change”

Salário relativo: 
Rem. Qualificados / 
Rem. Não Qualificados

Emprego relativo: 
Qualificados / 
Não Qualificados

S1989 S2005

A

B

D2005

D1989

r1989

r2005

e1989 e2005



Possíveis explicações: 2005-2020
Crescimento económico débil 

Massificação / expansão do ensino 
superior -> aumento oferta 
qualificados

Aumento expressivo do SMN após 
2015

Descida da taxa de sindicalização

Redução dos prémios salariais médios 
associados à educação

Maior heterogeneidade intra-nível de 
qualificação

Salário relativo: 
Rem. Qualificados / 
Rem. Não Qualificados

Emprego relativo: 
Qualificados / 
Não Qualificados

S1989 S2020

B

C

D2020

D1989

r2005

r2020

e2005 e2020



Expansão do ensino superior

Fonte:



Redução e heterogeneidade do prémio 
salarial associado ao ensino superior



Pistas para discussão – quais as 
determinantes da desigualdade salarial

- Contributo da heterogeneidade ao nível 
do trabalhador -> estimada entre 30% e 
50%

- Contributo da heterogeneidade ao nível 
da empresa -> estimada em cerca de 
25%

- Contributo da heterogeneidade ao nível 
da categoria profissional por IRCT -> 
estimada em cerca de 20%





Formas multidimensionais 
de integração: precariedade 
laboral e política do tempo

O TRABALHO:
ASSIMETRIAS
E MUDANÇA SOCIOECONÓMICA

Renato Miguel do Carmo 



Formas de integração

2

O sociólogo David Lockwood propôs, num texto inicialmente publicado em
1964, a dualidade entre duas formas de integração no sentido de ultrapassar a
divergência entre o estrutural-funcionalismo e as teorias do conflito.

- Social integration - desenvolve-se na escala micro e foca a agência e o modo
como os atores sociais interagem e se relacionam, de maneira mais ou menos
conflitual, em determinados contextos.

- System integration – enquadra-se na escala macro, centrando-se no papel e
funcionamento das instituições e organizações sociais e nas ligações
estabelecidas entre as partes do sistema (Mouzelis, 1998).



Segundo Wolfgang Streeck (2017) na última fase do capitalismo, pautada pela
intensificação da globalização e da liberalização da economia, a integração por via do
sistema foi perdendo terreno em detrimento das lógicas de organização assentes na
mercadorização e financeirização de uma série de funções e de atividades,
anteriormente inseridas no universo de regulação e de intervenção direta do Estado
(desorganização institucional).

O retraimento da função redistributiva e da presença das instituições na sociedade
deve-se a diversos aspetos que decorrem, nomeadamente, da desregulação que
aconteceu em vários setores (veja-se, por exemplo, nas leis laborais) e da
transferência de competências que migraram da esfera pública para a alçada das
empresas e/ou para o designado terceiro setor.

Retraimento na integração por via do sistema
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De acordo com Streeck (2017), a crescente pressão sobre os mecanismos de
redistribuição e de proteção social que levaram a uma delapidação parcelar dos
sistemas de provisão públicos pode ter contribuído, direta ou indiretamente, para o
incremento das formas de integração social na microescala, designadamente no
reforço dos laços sociais e até das relações de entreajuda e de solidariedade no seio
das famílias e das comunidades.

A crescente incapacidade dos serviços públicos de responderem devidamente às
necessidades das populações levou, em parte, ao acionamento de modalidades de
ação coletiva alternativas em esferas tão diversificadas como a alimentação, a
saúde ou o cuidar. Por exemplo, nas regiões mais afetadas pela crise anterior nos
países do sul da Europa, organizaram e acionarem repostas locais de apoio e
suporte social.

Expansão na microescala da integração social

4



Trabalho como fator de integração multidimensional

5

O trabalho é um fator fundamental de integração sistémica e social nas
sociedades contemporâneas.
• De segurança socioeconómica, de proteção social, de reconhecimento

profissional e social.
• Simultaneamente como fator de organização do tempo e da vida social: de

previsibilidade (carreira, progressão) e de incrustação da solidariedade social.

O mercado de trabalho é mais do que uma relação funcional entre oferta e
procura:
• Compõe-se, simultaneamente, por relações assimétricas de poder, formas

mais ou menos difusas de exploração, de discriminação, de défices de
reconhecimento profissional e social…

• A macroescala cruza-se e funde-se com a microescala.



Em termos globais, a precariedade encontra-se geralmente associada a uma
situação profissional onde existe um risco mais elevado de insegurança
socioeconómica e de instabilidade contratual.

(Os jovens são um dos grupos populacionais com maior probabilidade cair em
situações de precariedade laboral)

- Dimensão objetiva - permanência em situações contratuais atípicas, com
benefícios sociais limitados, insegurança profissional e com baixos salários;

- Dimensão subjetiva – as consequências que a instabilidade e os riscos
imprevisíveis associados à precariedade têm no quotidiano, mas também na
definição de planos de vida e de futuro (ir além das estatísticas).

Precariedade: objetivação da complexidade

6



Dá-se uma forte erosão dos fatores de integração sistémica e social:

• A dupla ausência de reconhecimento (em si e para si).
• A incerteza/insegurança que se transforma num dado permanente com o

qual os indivíduos têm de lidar quotidianamente.
• A corrosão social com expressão num mal-estar disseminado que afeta as

múltiplas esferas da vida social e política.

A precariedade como fator de erosão da integração

7

Falta de reconhecimento em si e para si:
• Em si – baixos salários, contratos atípicos, desempenhos subavaliados,

marginalização nas tomadas de decisão, mecanização (tarefas, rotinas) das
atividades laborais…

• Para si – o conteúdo do trabalho desenvolvido deixa de fazer sentido para o
próprio e de ter um propósito/uma utilidade (trabalhos de m*rda, segundo
David Graeber, 2018)



O trabalho aqui e agora: 
crises, percursos e 

vulnerabilidades

8

Apresentação do estudo
(com Jorge Caleiras, Isabel Roque e Rodrigo de Assis)

https://tintadachina.pt/produto/trabalho-aqui-e-agora/


• Foram realizadas 53 entrevistas a trabalhadores vulneráveis e mapeados os seus percursos no mercado
de trabalho. Paralelamente, constitui-se um painel de acompanhamento regular de 14 casos durante a
pandemia (follow-up) e em 9 deles desenvolvemos retratos sociológicos mais aprofundados (4 publicados
no livro).

• A Amostra não é estatisticamente representativa. De todo o modo, foi intencionalmente contrastada.
Inclui homens/mulheres; nacionais/imigrantes; mais velhos, mais novos; mais escolarizados, menos
escolarizados; casados/solteiros. De forma a dar conta da diversidade de situações concretas espalhadas
pelo país, embora maioritariamente concentradas na Região Centro e na Área Metropolitana de Lisboa

• No que diz respeito aos setores económicos, foram abarcados:

o Setores ditos tradicionais, como a construção civil, as limpezas ou a agricultura e indústria;

o Setores em expansão, como aqueles ligados às plataformas digitais, ao turismo, alojamento e
restauração;

o Considerou-se ainda setores ligados à cultura.

• A análise de conteúdo das entrevistas permitiu a construção de uma tipologia  dos percursos laborais e 
dos problemas de desproteção social associados.

9

Apresentação do estudo 



10

ROTATIVIDADE ENTRE EMPREGOS/
DIMENSÃO CONTRATUAL Menor rotatividade Maior rotatividade

Com enquadramento formal

1. Continuidade enquadrada
- Percursos marcados pela estabilidade contínua;

- Percursos marcados pela interrupção da estabilidade;

• Interrupção involuntária 
• Interrupção voluntária

2. Rotatividade enquadrada
- Percursos marcados pela rotação entre empregos;

• No mesmo sector/atividade 
• Entre diferentes setores/atividades

- Percursos marcados pela alteração da condição perante 
o trabalho;

• Alternância “emprego-desemprego/inatividade”
• Transição “trabalho dependente - trabalho 

independente” 

Sem enquadramento formal
(ou, existindo, é muito frágil)

3. Continuidade não enquadrada
- Percursos marcados pela inconsistência de estatuto 
profissional (entre o formal e o factual)

• “Falso” trabalho independente/“Falsos recibos 
verdes”

• “Verdadeiro” trabalho independente e qualificado

4. Rotatividade não enquadrada
- Percursos marcados pelo ritmo acelerado de transições;
Percursos fortemente marcados pela informalidade;

• Adoção forçada
• Adoção estratégica

- Percursos marcados pela acumulação de múltiplas 
vulnerabilidades

Tipologia de perfis de participação no mercado de  trabalho



Durante o contacto estabelecido em 27/03/2020:

Impactos imediatos do confinamento

• “Já não estou nos tuk-tuk. A empresa parou, estou desempregado”

• “Tinha começado na atividade há pouco tempo”. “A partir da Páscoa começaria a ser o melhor período
para o negócio”.

• ”Tive uma quebra total nos rendimentos, 100%”. “Eram os 20 a 30 euros que ganhava por dia, agora nem
isso. Muito complicado mesmo”.

O facto de residir em casa dos pais, que mantiveram os empregos e assumem as despesas correntes
quotidianas, ajuda a amortecer parcialmente os impactos mais negativos decorrentes da falta de
rendimentos próprios.

Primeira procura de alternativas

• “Soube de uns cursos que a Junta de Freguesia vai organizar na internet para jovens que não trabalham,
nem estão inscritos no IEFP. Penso inscrever-me, até porque serão remunerados. Noutros casos, para
enriquecimento pessoal, tenho feito cursos online gratuitos. Entretanto, tenho um certificado e tenho
dado umas aulas de inglês online, mas de forma gratuita”.
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RETRATO SOCIOLÓGICO: JONAS 22 anos | condutor de tuk-tuk | desempregado 

“Tenho uma conta bancária que neste momento está a zeros” 



Durante o contacto estabelecido em 15/05/2020:

• “Tenho estado a trabalhar a negro. A última coisa que devo queixar-me é que o Estado não me ajuda.
Acho que o Estado tem feito o melhor que pode, mas não uso”.

• “Trabalhar online, cenas de telemarketing, etc. Tenho enviado o currículo para Call Centres, por exemplo.
Concorri a uma vaga de emprego numa empresa de jogos de computador e fiz a entrevista online, mas
não fiquei. Coloco a hipótese de ir trabalhar na distribuição de refeições [estafeta numa plataforma
digital], algo que anteriormente não queria, nem pretendia, nem pensava”.

Perspetivas de futuro

• “[Tenho] vários projetos adiados. Era suposto ter angariado algum dinheiro para viajar com a minha
namorada em maio, não vamos. Queria ir viver com a namorada para os Açores, impossível por agora.
Queria trabalhar na natureza, para já adiado. Viajar pelo mundo, a mesma coisa. Também não penso em
ter filhos para já. Sinceramente, não penso nisso. É deixar fluir e o que acontecer, acontece. Claro que se
quiser ter um filho, vou tê-lo e vou descobrir uma maneira de o sustentar”.

Jovem trabalhador vulnerável, com condições contratuais débeis, instáveis ou simplesmente inexistentes e
pago à jorna, Jonas está a ser posto à prova. Foi das primeiras vítimas da crise pandémica - um dos muitos
desempregados imediatos. Desempregado e desprovido de proteção social, são mais desvantagens que
acumula. 12

RETRATO SOCIOLÓGICO: JONAS 22 anos | condutor de tuk-tuk | desempregado 

“Tenho uma conta bancária que neste momento está a zeros” 



Sinto que que a vida passa muito rápido e que eu não consigo viver. Porque estou
sempre à procura de mecanismos para sobreviver nesta selva. (…) Sou precária. Porquê?
Porque não tenho estabilidade, não tenho segurança, não me deixam viver, não domino
todos os momentos da minha vida, todo o meu tempo. Não me dá esperança de futuro
a nível de estabilidade. Aquele percurso que qualquer trabalhador tem, que sabe que
trabalha X anos, mas depois tem uma reforma, muito ou pouca tem… nós não temos
isso. [mulher, 44 anos, advogada]

• São dimensões invisíveis que necessitam de ser analisadas e captadas a partir
de abordagens compreensivas.

• As políticas públicas não estão a conseguir responder estruturalmente a este
mal-estar incorporado e disseminado.

Perda de soberania do tempo vivido e projetado
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A qualidade do tempo como uma política 
de integração multidimensional 
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O direito de controlar o presente vivido:

• Implementar políticas que contenham a expansão do presente (estar permanentemente a

trabalhar) limitando-o às fronteiras temporais que eram habituais.

• Restabelecer e respeitar as jornadas laborais em períodos delimitados que não

ultrapassem as oito horas diárias, implementar o direito a desligar.

• Desenvolvimento da autonomia por via da interrupção das rotinas laborais e quotidianas

propiciando momentos de singularidade que fogem à engrenagem dos sistemas

produtivistas estabelecidos



A qualidade do tempo como uma política 
de integração multidimensional
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O direito ao tempo longo:

• Possibilidade de construir carreiras profissionais (e contributivas) que assentem em horizontes de

previsibilidade e de progressão.

• É a institucionalização do sentido de carreira que permite almejar a algum controlo sobre o fluxo do

tempo e de garantir o acesso pleno à segurança social.

• O direito de construir a orientação de um rumo (um propósito, um plano) que aponte para um tempo

longo suficientemente robusto e resistente ao risco de se diluir na aceleração quotidiana e da

efemeridade das tarefas realizadas.

A redução gradual do tempo de trabalho (nas suas várias modalidades) é um objetivo civilizacional que

deve ser almejado, mas em conformidade com a realização e aprofundamento de uma efetiva integração

social e sistémica.



www.demasiadonovoparaservelho.pt

http://www.demasiadonovoparaservelho.pt/
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