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Resumo
As últimas décadas foram palco de mudanças profundas na estrutura do emprego. A polarização do emprego é um traço marcante
desta mudança, que se aprofundou no decurso da crise na maioria das economias mais avançadas. Existe já algum conhecimento
sobre o impato da crise na estrutura do emprego a um nível muito agregado, incluindo sobre o caso português. Menor atenção
tem sido dada aos fluxos no mercado de trabalho levando em conta o tema da polarização. No entanto, a estrutura do emprego ao
nível agregado pode incluir padrões muito disferentes de transições de emprego e mobilidade ocupacional. Acresce que a
polarização pode ser o resultado de um aprofundamento entre aqueles que acedem a empregos seguros, bem pagos, e aqueles que
transitam entre empregos precários, mal remunerados, com passagens mais ou menos longas por situações de desemprego. Este
trabalho procura contribuir para colmatar esta lacuna de conhecimento do caso português, centrando-se sobre as transições no
mercado de trabalho de 2010-2017 e a mobilidade ocupacional no período de vigência da troika.
Palavras-chave: Polarização, Mobilidade ocupacional, Salários, Emprego, Portugal.

1. Introdução
Nas últimas décadas, a estrutura do emprego sofreu grandes mudanças. A polarização do
emprego é considerada como uma tendência marcante desta mudança na generalidade dos países
industrializados (Autor et. al., 1998; Wright & Dwyer, 2003; Autor et al. 2003; Acemoglu, 2002;
Autor et al., 2006; Goos & Manning, 2007; Autor, 2010, 2013; Acemoglou & Autor, 2011;
Autor & Dorn, 2013). A crise aprofundou esse padrão de polarização de emprego, o que consiste
na forte diminuição dos empregos de média qualificação/salário em termos relativos (e
frequentemente também absolutos) em relação aos empregos situados no topo e no fundo da
estrutura ocupacional (Goos et al., 2013; 13; Foote e Ryan, 2012; Mishel et al., 20; Eurofound,
2013, 2014, 2015, 2016, 2017). As perdas de emprego durante a Grande Recessão afetaram de
forma mais profunda os trabalhadores de qualificação/salários de nível médio, o segmento que, a
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longo prazo, sofreu mais com os efeitos da automação (substituição dos trabalhadores em
ocupações com tarefas rotineiras) e do comércio internacional (deslocalização de trabalhos
rotineiros para países com salários mais baixos. A eliminação de empregos de nível médio limita
as oportunidades de progressão profissional para aqueles que se encontram na base da hierarquia
ocupacional (Eurofound, 2013; Foote e Ryan, 2014; Bosler et al, 2016).
Aguns trabalhos sobre o caso portugês indicam que também entre nós a polarização (negativa)
foi uma tendência que se aprofundou no período da vigência do programa da troika (2011-2015)
(Centeno e Novo, 2014; Fonseca et al., 2018; Goos et al., 2013; Eurofound, 2013, 2014, 2015,
2016) que foi seguida de uma tendência de downgrading (degradação) na fase inicial da retoma
do emprego (2013-2015) (Dias et al., 2017). Assim, se as mudanças estruturais mais amplas do
emprego têm suscitado alguma investigação e debate, com destaque para a polarização, são
pouco estudados os fluxos individuais de emprego subjacentes a essas mudanças estruturais mais
amplas. No entanto, a estrutura do emprego a um nível muito agregado pode conter padrões
muito diferentes de transições de emprego e mobilidade ocupacional (Kovács, 2015). A
polarização pode inclusivé ser o resultado de um aprofundamento da divisão entre diferentes
categorias de trabalhadores, baseado no acesso ou não a um emprego, no tipo de contrato pelo
qual se acede e no tipo de remuneração usufruída.

Assim, partindo da ideia de que o

conhecimento das transições no mercado de trabalho é da maior importância para a compreensão
do efeito da mudança estrutural sobre as condições e oportunidades de vida dos trabalhadores,
este trabalho debruça-se sobre os movimentos no mercado de trabalho de 2010-2017 e sobre a
mobilidade na hierarquia ocupacional no período da vigência do programa da troika.
A análise dos movimentos no mercado de trabalho é baseada nas estatísticas disponibilizadas
pela Eurostat (European Labour Survey - ELS) de 2010-2017 e incluem quatro tipos de
mudança: as transições de emprego para emprego (mudança de empregador); as transições do
emprego para o desemprego (e vice-versa); as transições do emprego para a intavidade (e viceversa); as transições do desemprego para a inatividade (e vice-versa). Já no que respeita à
mobilidade na hierarquia salarial, recorremos a dados estatísticos disponibilizados pela Comissão
Europeia no estudo Employment and Social Developments in Europe Annual Review 2016,
referentes apenas ao período da troika (2010-2013).
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O artigo é estruturado em quatro pontos, para além desta introdução (ponto 1). No ponto 2 faz-se
uma breve revisão bibliográfica sobre a polarização e a mobilidade do emprego e no ponto 3
analisam-se os fluxos do mercado de trabalho de 2010-2017. O ponto 4 é dedicado à análise da
mobilidade ocupacional, tendo por base os decis da estrutura de salários. No ponto 5,
apresentam-se algumas notas conclusivas.
2. Breve revisão da bibliografia
O tema da polarização do emprego tem vindo a suscitar bastante atenção, na última década.
Apesar de ser significativo o número de estudos publicados ao nível internacional, não existe
consenso sobre as suas causas, natureza e duração. Sintetizando o que já escrevemos noutro lugar
(Kovács e Cerdeira, 2018), o debate mais importante sobre a mudança da estrutura do emprego
tem-se desenvolvido à volta de três grandes perspetivas teóricas. A primeira perspetiva,
dominante nas décadas 80 e 90 do século passado, considera que a disseminação das novas
tecnologias tem um impacto qualificante na estrutura do emprego e leva ao aumento da
proporção dos trabalhadores com níveis de educação/qualificação e de salários mais elevados em
detrimento dos outros níveis de qualificação (upgrading) (Autor et al., 1998; Goldin e Katz,
2010). A segunda abordagem, muito difundida na economia do trabalho na última década,
também considera que a estrutura do emprego nas economias mais avançadas passa por uma
grande mudança devido ao avanço das tecnologias de informação. Porém, essa mudança não
segue o padrão de upgrading, mas o padrão de polarização em termos de qualificações e de
salários (Autor et al. 2003, 2006, 2010; Autor e Dorn, 2013; Acemolgu e Autor, 2010; Goos et
al., 2011). De acordo com o impacto diferenciado das tecnologias da informação em consonância
com a natureza diferenciada das tarefas (rotineiras, não rotineiras, manuais e abstratas)2, tende a
haver maior aumento do emprego no topo e na base da hierarquia de qualificações/salários, à
custa do nível intermédio. Por sua vez, a terceira abordagem, centrada nas estruturas
institucionais, rejeita que a mudança da estrutura ocupacional do emprego seja um mero reflexo
da mudança tecnológica e que a polarização do emprego e dos salários afete todas as economias
avançadas da mesma maneira. Considera que o modelo socioeconómico, as políticas publicas e
2
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máquinas.
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as instituições têm um papel importante na mudança da estrutura do emprego e na existência de
diferentes padrões de mudança da estrutura do emprego, isto é, além da polarização, há o padrão
de melhoria (“upgrading”) (redução da base e ao acréscimo dos níveis superior e médio), e o
padrão de degradação (“downgrading”) (aumento da base e redução dos níveis superior e médio
da qualificação e do emprego) Fernández-Macías, 2012; Oesch e Menès, 2011, Oesch, 2013 e
2015); Eurofound, 2013, 2017).
Por seu lado, a mobilidade de emprego, bastante estudada tanto no âmbito da Sociologia do
Trabalho como da Economia do Trabalho, enquanto elemento-chave da flexibilidade e da
precariedade do mercado de trabalho, só muito recentemente começou a ser analisado levando
em conta o tema da polarização.
Entre os investigadores pioneiros contam-se Longhi e Taylor (2013). Os autores compararam os
padrões de mobilidade de candidatos a emprego de assalariados com emprego e de
desempregados no período da crise (2011-2013), no Reino Unido. Constataram que enquanto os
candidatos empregados tendem a registar um padrão de mobilidade ascendente (expresso na sua
progressão salarial), os candidatos desempregados surgem mais propensos a ocupar ocupações
de nível salarial mais baixo do que aquele que detinham antes de ficarem desempregados. Por
seu lado, Nolan e Voitchovsky (2016) ao analisarem a incidência da perda de emprego por níveis
salariais na Irlanda em 2006 (ano de expansão económica) e 2009 (pico da crise na Irlanda),
observaram que a probabilidade de permanecer empregado é maior para os assalariados melhores
remunerados, sendo os valores da correlação mais robustos no período da crise. Debruçando-se
sobre os Estados Unidos, Tasci (2015) e Cortes (2016), analisaram a mobilidade dos
trabalhadores nos EUA, nos períodos de 2000 a 2013, o primeiro e de 1976 a 2007, o segundo,
levando em conta não o nível de salários mas o tipo competências dos trabalhadores (abstratas,
rotineiras e manuais) que vivenciaram situações de desemprego. Os autores concluem que os
trabalhadores com um nível de competência média (rotina) tinham menor probabilidade de
transitar para outro tipo de ocupações após o desemprego do que os trabalhadores situados nos
níveis superior (abstratas) e inferior (manual) da distribuição de competências.
A análise mais abrangente até hoje publicada é da responsabilidade da Eurofound (2017). O
estudo compara os fluxos entre diferentes situações no mercado de trabalho (emprego,
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desemprego e inatividade) e de emprego (diferenciando cinco categorias de empregos de acordo
com os seus salários médios) em seis países, representativos dos diferentes modelos sociolaborais europeus: França, Itália, Polónia, Espanha, Suécia e Reino Unido. Incidindo sobre
contextos económicos diferentes: antes da crise (2006-2007), início da crise (2009-201) e o
início da retoma económica (2012-2013), o estudo identifica três grupos de países em termos da
fluidez dos seus mercados de trabalho e de diferentes efeitos da crise nas transições de emprego:
a) O primeiro grupo de países é constituído Suécia e o Reino Unido, que se diferenciam dos restantes
por apresentarem uma elevada mobilidade. Apesar de serem muito diferentes os seus modelos
socioeconómicos, ambos os países apresentam fluxos elevados de fluidez no mercado de trabalho,
não só entre emprego e desemprego, mas também entre as diferentes categorias de empregos,
sugerindo haver grandes possibilidades de mobilidade profissional. O efeito da crise nesses dois
países foi consideravelmente mais fraco do que nos outros países, o que é em parte explicado pelo
fato de não fazerem parte da Zona Euro e beneficiarem de flexibilidade monetária e cambial. Ao
longo da crise mantiveram um mercado de trabalho altamente dinâmico. Assim, os efeitos da crise
sobre as oportunidades a nível individual foram menos importantes do que noutros países. No Reino
Unido, o fluxo entre quintis aumentou mesmo depois de 2008, situação que contrasta com o resto da
União Europeia.
b) O segundo grupo de países é formado pela Polónia e pela Espanha. Ambos registaram fluxos
significativos entre desemprego e empregos mal pagos e vive-versa, com poucas possibilidades de
mobilidade na hierarquia ocupacional. Em comparação com a Polónia, a crise atingiu a Espanha de
forma mais dura e os seus efeitos nos riscos de desemprego foram muito fortes nos quintis médios
(com apenas o quintil superior a permanecer mais ou menos protegido). Os padrões de emprego e de
mobilidade ocupacional sugerem um mercado de trabalho dual. Ambos os países fizeram reformas
semelhantes no mercado de trabalho e registam padrões elevados de trabalho temporário, o que se
interliga com as características da mobilidade acima descritas.
c) Constituído pela França e Itália, o terceiro grupo de países caracteriza-se por fraca mobilidade
ocupacional: França e Itália. Registaram fluxos globais fracos entre estatutos de emprego ou entre
quintis de empregos, sendo os efeitos da crise nos padrões de transição relativamente moderados,
embora tenha aumentado o risco de perda de emprego e tornado os fluxos entre os quintis ainda
menos frequentes. A ausência de fluxos significativos indica um impacto mais concentrado da crise
sobre algumas categorias de trabalhadores e um processo de reestruturação mais lento do mercado de
trabalho na comparação com os restantes países analisados..

230

III International Meeting of Industrial Sociology, Sociology of Organizations and Work (ISSOW)
Education, Employment and Retirement: Transitions in risk societies

Como releva o estudo, na medida em que o padrão de mobilidade difere significativamente entre
os países e embora a crise tenha afetado todos os países, os níveis de fluidez permaneceram
diferentes, levando a diferentes efeitos nas oportunidades de emprego 3. Assim, o mesmo choque
externo traduziu-se em padrões muito diferentes de fluxos do mercado de trabalho.
O estudo sugere que a tendência para a polarização da estrutura do emprego seja associada a um
número menor de oportunidades de emprego para ocupações de nível médio e, por conseguinte, a
uma redução da mobilidade para cima e para baixo na hierarquia ocupacional. Por sua vez, o
padrão de melhoria (upgrading ou middle upgrading) está associada a um aumento de
oportunidades de emprego nos níveis superior e médio e, por conseguinte, um aumento da
mobilidade ascendente. E, finalmente o padrão de degradação (“downgrading”) está associada a
um número menor de oportunidades de emprego para ocupações de nível médio e superior, por
conseguinte, aumenta o risco de mobilidade descendente (Eurofound, 2017).
3. Os fluxos no mercado de trabalho (2010-2017)
O gráfico 1 fornece uma visão de conjunto das médias anuais dos fluxos trimestrais do emprego
em valores absolutos de 2010 a 2017. Como principais aspetos, destacam-se a grande quebra do
volume do emprego no período da crise (cerca de 640 mil empregos), não totalmente recuperado
quatro anos depois (cerca de 250 mil empregos a menos em 2017) e o elevado valor do fluxo de
inativos para o emprego (em 2011, acima de 180 mil) e sobretudo do emprego para a inatividade
(em 2011, cerca de 220 mil), muito superior aos fluxos do emprego para o desemprego (em
2011, cerca de 140 mil).

3

No entanto, como é sublinhado no estudo, as limitações de dados não permitiram estabelecer uma ligação direta e explícita entre
a polarização (mudança líquida expressa pelos quintis) e os dados de fluxos entre situações de emprego e entre quintis de
emprego. Por exemplo, considerando o processo de polarização do emprego após a crise, se a análise se basear na comparação
das estruturas de emprego em 2007 e 2010, os mesmos trabalhadores individuais teriam que ser observados em 2007, 2008, 2009
e 2010. Mas, os dados EU-SILC utilizados para analisar os fluxos do mercado de trabalho permitem apenas uma janela de
observação de dois anos dos mesmos indivíduos. Portanto, um vínculo direto entre os padrões de mudança estrutural e os fluxos
ocupacionais e ocupacionais em nível individual não pode ser estabelecido com os dados disponíveis (Eurofound, 2017).
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Gráfico 1. Fluxos do mercado de trabalho, 2010-2017
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Fonte: Eurostat, LFS

A matriz das médias anuais de transições trimestrais entre estatutos no mercado de trabalho que
apresentamos no quadro 1, indica a proporção de indivíduos que mantêm o mesmo estatuto e a
proporção dos que mudam de estatuto em 2010, 2013 e 2017. Como se pode constar, em 2010,
cerca de 97% dos empregados permanecem empregados, sendo a percentagem dos que transitam
para o desemprego de 1,6% e para a inatividade de 1,1%. No que concerne aos desempregados,
75,8% permanecem desempregados, 11,8% muda para o emprego e 12,5% transita para a
inatividade. A mobilidade no mercado de trabalho sofre um forte incremento com a agudização
da crise e a fragilização da segurança no emprego e da proteção no desemprego resultante das
reformas do mercado de trabalho acordadas com a troika. Em 2013, a percentagem das transições
do emprego para o desemprego e do emprego para a inatividade sobem, respetivamente, 1,3 e 2,8
pontos percentuais) e do desemprego para o emprego aumentam 5,6 pontos percentuais. Com a
retoma económica e o aumento das oportunidades de emprego, a percentagem dos que transitam
para o emprego passou de 17,4% em 2013 para 24,8% em 2017, sendo a percentagem dos que
permanecem no emprego de (95,2%), no último ano. O acréscimo das transições do desemprego
para a inatividade de 4,1 pontos percentuais em comparação com 2013 e a fraca percentagem dos
que dela transitam para o emprego sugere alguma baixa eficácia das políticas ativas de emprego.
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Quadro 1. Matriz das médias anuais de transições trimestrais por estatutos de emprego (15-74 anos-HM), 2010,
2013 e 2017
2010

Emprego
97,3

Desemprego
1,6

Inatividade
1,1

Desemprego

11,8

75,8

12,5

Inatividade

1,4

2,7

95,9

Emprego

Desemprego

Inatividade

Emprego

93,3

2,9

3,9

Desemprego

17,4

67,9

14,8

Inatividade

5,6

5

89,3

Emprego

Desemprego

Inatividade

Emprego

95,2

1,8

3

Desemprego

24,8

56,4

18,9

Inatividade

5,5

3,8

90,7

Emprego

2013

2017

Fonte: Eurostat, LFS

A análise das transições levando em conta variáveis sociodemográficas, mostra que na
comparação com os adultos, os mais jovens (15-24 anos) são os mais móveis no emprego,
tendência que se acentuou no pós-crise. Como evidencia o quadro 2, a rotação do emprego dos
mais jovens passou de 8% em 2011 para 13% em 2017, enquanto que a correspondente do grupo
etário dos 25-54 anos evoluiu de 3% para 4%. O grupo etário dos mais jovens, é também o que
regista valores mais elevados de transições do emprego para o desemprego e do desemprego para
o emprego. Essa maior mobilidade tem explicação, pelo menos parcialmente, na maior
dificuldade de os jovens transitarem de contratos a prazo para contratos permanentes.
Quadro 2. Fluxos no mercado de trabalho, 2011-17 (15-24) (25-54)
Tipo de mudança

Idades

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

EE (em % do
emprego)

15-24

8

8

9

11

12

12

13

25-54
15-24
25-54
15-24
25-54

3

2

3

3

3

4

4

23
20
6
3

18
17
7
4

19
18
6
3

23
19
6
3

26
22
6
2

28
22
5
2

32
25
5
2

DE (em % do
desemprego)
ED (em % do
emprego)
Fonte: Eurostat, LFS
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Com efeito, como revela o quadro 3, o risco de transitar do emprego para o desemprego depende
muito do tipo de contrato de trabalho. A análise do período 2011-2017 indica que embora num
contexto económico mais favorável a probabilidade de transitar do emprego para o desemprego
seja menor para todos os tipos de contrato, essa probabilidade é bastante mais elevada (seis vezes
em 2017) para os trabalhadores com contratos a prazo.
Quadro 3. Médias anuais de transições trimestrais do emprego para o desemprego, segundo o tipo de contrato
(2011-2017)
Tipos de contrato
Todos os tipos de contrato (em % do
emprego total)
Contrato permanente (em % do emprego
total)
Contrato a prazo (em % do emprego
total)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

9

11

10

8

8

7

6

Fonte: Eurostat, LFS

Um estudo anterior sobre o emprego flexível em Portugal, baseado num inquérito e entrevistas
semiestruturadas, revelou que aqueles que se encontravam numa situação de emprego flexível
com contratos temporários, mudaram mais de emprego (nos 5 anos anteriores ao inquérito) do
que os trabalhadores com emprego estável com contratos permanentes (64,5 % e 35,4 %
respetivamente), passando, ao mesmo tempo, mais pelo desemprego (32,7 %), do que os
trabalhadores com emprego estável (8,5 %) (Kovács, 2005). Assim, constatou-se uma tendência
para a reprodução das situações de emprego, ou seja, uma parte substancial dos indivíduos que
estavam com contrato sem termo, já anteriormente se encontravam nessa situação e, por sua vez,
os indivíduos com contrato através de uma empresa de trabalho temporário, também estavam já
nessa situação nos dois empregos anteriores. Apesar do nível de escolaridade relativamente
elevada de alguns dos inquiridos com emprego flexível, apenas uma pequena parte conseguiu
passar para emprego estável: um quarto dos trabalhadores temporários e 11,9% dos contratados a
termo. Os resultados desse estudo mostraram também que a mobilidade para uma grande parte
dos trabalhadores flexíveis significa sobretudo um movimento lateral (entre empregos flexíveis
semelhantes) e não uma mobilidade ascendente, indicador de upgrading (melhoria do emprego).
A tendência para a reprodução das situações de emprego significa que, para grande parte dos
trabalhadores flexíveis, a mobilidade tende a limitar-se à esfera do trabalho pouco qualificado e
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do emprego inseguro, tanto dentro da mesma empresa como na mudança de uma empresa para
outra, comportando características que perpetuam a sua fragilidade no mercado de trabalho. Já
no que se refere aos quadros superiores e especialistas, em virtude do forte investimento feito
pelas empresas na sua formação, os seus vínculos laborais tendem a ser mais estáveis. Por sua
vez, os profissionais dificilmente substituíveis mudam de emprego para ter rendimentos mais
elevados e melhores condições de trabalho ou são atraídos por outras empresas interessadas no
seu know-how. Essa mobilidade voluntária ocorre, frequentemente, contra a vontade dos
empregadores interessados na fixação destes profissionais. Assim, enquanto alguns têm
crescentes oportunidades para optar em função de aspirações mais elevadas e de projetos
profissionais ambiciosos, outros movem-se entre empregos precários pouco qualificados, de uma
forma geral fracamente remunerados (Kovács, 2015).
A polarização do mercado de trabalho pode ser o resultado deste aprofundamento da divisão
social baseado na natureza dos contratos e nos arranjos do tempo de trabalho, atendendo a que
ambos desempenham um papel significativo na progressão salarial do trabalhador dentro da
empresa. No entanto, como revela o quadro 4, a probabilidade de transitar de um emprego a
tempo parcial para um emprego a tempo integral e de um contrato a termo para um contrato
permanente, ao longo dos anos, é inferior a um quinto para o grupo etário 25-64 anos. E se a
probabilidade de transição de tempo parcial para tempo integral é um pouco maior para os
trabalhadores dos 25 aos 39 anos, no confronto com os do grupo etário 40-64 anos, a situação
inverte-se no que concerne à probabilidade de transitar de um contrato a prazo para um contrato
permanente.
Quadro 4. Probabilidade de transitar do tempo parcial para tempo integral e de contrato a termo para permanente
(2011-17)

Transição de part-time
para full-time (em %)
Transição contrato a
termo para permanente
(em %)

Grupos de
idade
25-39
40-64
25-64
25-39
40-64
25-64

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

22
16
18
17
22
19

18
14
15
16
19
17

21
15
16
16
21
18

22
16
17
15
19
17

18
16
16
16
20
:

21
16
17
16
20
18

24
16
18
16
22
19

Fonte: Eurostat, LFS
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A evolução da transição do contrato temporário para permanente merece particular atenção
devido à sua importância na evolução da segmentação do mercado de trabalho. De uma forma
geral, os contratados a prazo, além de terem salários baixos, falta de perspectivas de carreira e de
desen ol imen o de compe ncias, correm muito maior risco de desemprego do que os
permanentes. A baixa probabilidade de transitarem para emprego com contrato permanente,
indica que ficam amarrados à esfera do trabalho temporário. A elevada proporção do trabalho
temporário e as baixas taxas de transição de contratos temporários para contratos permanentes,
são indicadores de um mercado de trabalho fortemente segmentado. Esta fragmentação tem
várias causas, sendo de realçar as sucessivas reformas laborais que desde os anos 90 vieram
facilitar o recurso aos contratos temporários ( omissão do i ro ranco das elaç es aborais,
2007; Cerdeira et al., 2016; Carneiro et al., 2014; BIT, 2018)
4. A mobilidade ocupacional baseada nos salários4
A análise da evolução do emprego (2010-2015) baseada em quintis salariais permitiu concluir
que a estrutura do emprego se polarizou negativamente no pior período da crise (2010-2013)
devido à maior redução do emprego dos níveis salariais intermédios (sobretudo os níveis 2 e 3) e
que a estrutura se degradou no período da retoma do emprego (2013-2015) devido ao maior
crescimento dos empregos menos qualificados e com remunerações mais baixas em relação aos
empregos situados nos níveis médio e superior de qualificação/salário (Dias, Kovács e Cerdeira,
2018).
Cerca de 12% dos trabalhadores empregados, em 2013, eram afetados por salários baixos,
significando isto que ganhavam menos de dois terços do salário horário médio (European
Commission, 2016: 86). A análise dos movimentos de 2011, 2012 e 2013, relativamente aos anos
que os precederam, revela que quase metade dos trabalhadores (46%) que usufruíam salários
baixos não obteve incrementos remuneratórios de molde a permitir-lhe sair desse grupo.
A análise das características individuais (gráfico 2), mostra que na comparação homens/
mulheres, as mulheres são bastante mais afetadas por este tipo de salários, diferença que aumenta
com a idade: a diferença entre os sexos evolui de 1,1 pontos percentuais (20-29) para 5,9 pontos
4

A informação estatística utilizada neste ponto baseia-se em dados disponíveis na publicação European Commission (2016),
Employment and Social Developments in Europe 2016; Luxembourg: Publications Office of the European Union.
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percentuais (30-54) e para 11,7 pontos percentuais (55-64). A escolaridade, o tipo de contrato e o
tempo de trabalho, são igualmente elementos diferenciadores, sendo os mais penalizados por
baixos salários os menos escolarizados (15,1% básica, 8,8% nível média e 4,2% alta), os
trabalhadores com contrato de trabalho a termo (a diferença é de 5,9 pontos percentuais entre
permanentes e a termo) e os que trabalham a tempo parcial (25,8% contra 11% dos trabalhadores
a tempo integral).
Gráfico 2. Proporção de assalariados com salários baixos e entre diferentes grupos de trabalhadores (empregados de
20 a 64 anos), 2013

Fonte: EC (2016: 96)

A análise dos movimentos de 2011, 2012 e 2013, relativamente aos anos que os precederam,
revela que quase metade dos trabalhadores (46%) não obteve incrementos salariais de molde a
permitir-lhe sair do grupo dos baixos salários que, como foi referido, rondava os 12% em 2013.
O gráfico 3 retrata a distribuição dos assalariados por decis em 2013, levando em conta o sexo.
Como era expetável, as mulheres estão sobre representadas no decil inferior (59,3%), sendo o
salário neste decil de apenas 36% do salário horário médio, medianamente representadas no
escalão dos salários intermédios (53,7%) e sub-representadas no decil correspondente aos
salários mais elevados (41,9%). Ao contrário, os homens estão sobre representados no decil com
salários mais elevados (58,13%)
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Gráfico 3. Distribuição do género dentro dos decis (%), 2013

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

40,7

46,24

58,13
H
M

59,3

Decil 1

53,76

Decil 5

41,87

Decil 10

Fonte: Dados disponibilizados no gráfico 2.23, EC (2016: 96)

No que se refere à composição dos decis levando em conta as classes etárias (gráfico 43),
constata-se que os jovens marcam uma forte presença no primeiro decil (25,35%) e estão
fracamente representados no décimo decil (2,52), contrariamente aos mais velhos (55-64 anos)
que estão bastante bem representados no decil com melhores remunerações (23,3%).
Gráfico 4. Distribuição etária dentro dos decis, 2013

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

10,52

64,13

11,57

23,3

55-64

70,69

30-54
74,19

25,35

20-29

17,74
2,52

Decil 1

Decil 5

Decil 10

Fonte: Dados disponibilizados no gráfico 2.24, EC (2016: 97)

Passando agora a analisar a mobilidade entre decis, o gráfico 5, revela que mais de metade da
população portuguesa (20-64 anos) que não mudou a sua situação no mercado de trabalho, isto é,
que se manteve empregada, (52,9%) nos anos de 2011, 2012 e 2013, relativamente aos anos que
os precederam5, move-se para um diferente decil salarial de um ano para outro. Todavia, o maior
peso deste movimento é de descida de decil (27,8%), o que espelha bem os efeitos negativos da
crise na evolução salarial. A comparação com a média da UE27, mostra que Portugal, para além
5

A média na UE27 dos que não mudaram de estatuto no mercado de trabalho nesses anos foi de 91,4%.
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de menor fluidez na estrutura salarial, regista uma maior mobilidade descendente (27,8%) face à
média da UE27 (25,4%). É de realçar, ainda, a maior proporção dos que descem mais do que um
decil: 11% em Portugal contra a média da EU27 (9,6%). Ao contrário, Portugal, regista não
apenas menor mobilidade ascendente (25,1% contra 28,6% na UE27) como é menor a proporção
dos que sobem mais do que um decil: 8,9% contra 11,1% na UE27. Na UE27, cerca de 54% dos
indivíduos (20-64 anos) que mantiveram a situação de empregados nos anos de 2011, 2012 e
2013, move-se para um diferente decil salarial de um ano para outro.
Gráfico 5. Transições salariais (20-64 anos), Portugal e EU27 (2010-2013)

100%
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20%

Desce mais do que 1 decil

Estável

Sobe mais do que 1 decil
8,9

11,1

16,2

17,5

Sobe 1 decil

0%
PT

EU

Fonte: Dados disponibilizados no gráfico 2.27, EC (2016: 100)

5. Notas conclusivas
Os fluxos no mercado de trabalho aumentaram significativamente a partir de 2010. Este
acréscimo tem estreita ligação com o ciclo económico de recessão e de retoma de crescimento,
mas também é o resultado do enfraquecimento da segurança no emprego e da proteção em
situação de desemprego, no quadro das reformas das políticas sociais promovidas durante a
vigência do programa da troika. Como foi sublinhado, a probabilidade de um trabalhador com
contrato a prazo transitar para o desemprego é seis vezes superior aos que têm um contrato
permanente e é menos de um quinto a probabilidade dos trabalhadores com contrato a prazo
transitarem para contrato um contrato permanente. Estas caraterísticas do mercado de trabalho
refletem-se na mobilidade ocupacional. Apenas um quarto dos assalariados regista mobilidade
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salarial ascendente nos anos analisados (2010-2013), dos quais cerca de dois terços ascendem
apenas um decil. A percentagem dos assalariados com mobilidade salarial descendente é não
apenas mais elevada, como é também superior a percentagem dos que descem mais de um decil.
Esses dados indicam que Portugal se insere no modelo de mercado de trabalho dual com fluxos
significativos entre desemprego e empregos mal pagos, mas poucas possibilidades de mobilidade
ascendente na hierarquia ocupacional (Eurofound, 2017). Este padrão de mobilidade encontra-se
associado, no período da crise (2010-2013), ao padrão de polarização negativa da evolução do
emprego, expresso na perda de empregos em todos os quintis de rendimento, mas mais
acentuadamente no nível médio. A deterioração da evolução da estrutura de emprego
(downgrading) no período da retoma tende a limitar ainda mais a mobilidade ocupacional
ascendente. Sem uma alteração no padrão de mudança da estrutura do emprego no sentido da sua
melhoria (middle upgrading ou upgrading) conducente ao aumento de oportunidades de
emprego nos níveis médio e superior de qualificação/salário, o crescimento do emprego não
contribuirá para o incremento da mobilidade ascendente. Ao mesmo tempo, a limi ação da
u ili ação de con ra os empor rios e a garan ia do seu cumprimen o, parece também ser
indispensável (BIT, 2018).
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