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70A hipótese da existência de mercados de trabalho distintos e não de um único mercado,
possibilita uma observação parcelar e simultaneamente comparativa das especificidades
regionais.

O objectivo desta análise consiste em avaliar as assimetrias entre regiões através do estu-
do da mobilidade em cada um dos mercados de trabalho, tendo por base a análise dos
movimentos de entrada e saída nas respectivas componentes.

Utilizando a informação recolhida no Inquérito ao Emprego realizado pelo Instituto Nacional
de Estatística (INE), serão examinados os fluxos entre as componentes Empregados, De-
sempregados e Inactivos tendo como fim sugerir a existência de diferentes dinâmicas ao
segundo nível da Nomenclatura de Unidades Territoriais para fins Estatísticos (NUTS II) de
Portugal continental.

Esta análise pretende ser um contributo à investigação na perspectiva da mobilidade de
mão-de-obra, não só por ser desenvolvida no contexto regional, mas sobretudo por recor-
rer a uma abordagem metodológica ainda pouco explorada.
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1. Introdução metodológica

1.1. Objectivos

O object ivo deste estudo consiste em aval iar  as
assimetrias regionais da mobilidade dentro dos mercados
de trabalho. Partindo dos movimentos de entrada e
saída e dos cálculos relativos aos saldos das compo-
nentes (Empregados, Desempregados e Inactivos),
pretende-se construir indicadores que permitam a
caracterização dos fluxos de mão-de-obra e das suas
especificidades a nível regional.

1.2. Pressupostos

Tendo por base a hipótese da existência de mercados
de trabalho regionais e não de um único mercado
nacional, considerou-se a desagregação em cinco
regiões NUTS II de Portugal continental, por ser a
informação que está disponível.
Partindo da informação recolhida pelo Inquérito ao
Emprego do INE, seleccionaram-se:

Os resultados trimestrais do período entre 1992
e 1997 e o 2º trimestre de 1999;

Para a análise dos saldos foi seleccionado o
período compreendido entre o 1º trimestre
de  1 9 9 2  e  o  4 º  t r i m e s t r e  d e  1 9 9 7 ,  que
corresponde à ú l t ima sér ie completa do
Inquéri to ao Emprego do INE. Essa série
abarca um conjunto de seis anos, o que
permi te q u e  a  a n á l i s e  e v o l u t i v a  g a n h e
consistência,  garantindo, pela primeira vez,
representatividade dos resultados ao nível
NUTS II.
Para a caracterização estrutural dos fluxos,
foi seleccionado o segundo trimestre, por
ser considerado o mais estável,  uma vez
que é o menos inf luenciado por factores
sazonais e corresponde ao valor anual de
referência do Inquérito ao Emprego, utilizado
nomeadamente pelo EUROSTAT.
Neste caso, a selecção dos períodos de
referência teve o seguinte critério: 1993 por
ser o primeiro ano completo da série alisada,

1995 por ser  um ano intermédio e 1999
como o ano mais recente disponível.

A população residente em Portugal continental
com idade compreendida entre os 16 e os 64  anos;

Com o object ivo de garant i r  que toda a
população em análise seja potencialmente
activa, seleccionou-se a população entre os
16 e os 64 anos, por dois motivos: apenas a
popu lação  com 16  ou  ma is  anos pode
responder afirmativamente a qualquer uma
das categorias possíveis no momento de
referência e um ano antes; o limite dos 64 anos
foi fixado por forma a que a passagem para
a reforma não contribua para sobreavaliar
os fluxos para a categoria Inactivos.

A  var iáve l  cond ição perante  o  t raba lho sub-
dividida pelas categorias: Empregados, Desem-
pregados e Inactivos (anexo 1);

As categorias Empregados e Desempregados
são as vertentes fundamentais do Mercado
de Trabalho, perfazendo a população activa.
Tendo em conta o intervalo etário considerado,
a categoria Inactivos constitui, assim, a reserva
de mão-de-obra.

As respostas dadas sobre a condição perante
o t rabalho no momento de referência e um
ano antes, isto é, em cada trimestre são apuradas
as respostas dadas pelo conjunto de indivíduos
dessa amostra relativamente a dois momentos
distintos.

Partindo de uma mesma amostra (extrapolada
pela estimativa da população residente desse
período) para a qual se dispõe de informação
relativa à condição perante o trabalho em
dois momentos, não só é possível calcular o
saldo das suas componentes como, sobretudo,
ter a percepção da dimensão e sentido da
deslocação de indivíduos entre elas.

Nas análises realizadas sobre o Mercado de Trabalho
é comum utilizar a comparação entre resultados obti-
dos em dois períodos homólogos; no entanto, esta
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opção, além de ser limitativa, introduz factores de
enviesamento não mensuráveis. Esta limitação advém
do facto de se obter apenas a evolução de uma dada
variável, não permitindo detectar a origem e o destino
dos movimentos, e a complexa teia de trocas entre
as categorias Empregados, Desempregados e Inactivos.

Por outro lado, por envolver amostras quase distintas,
e extrapolar os dados recorrendo a estimativas da
população para os do is  momentos,  não permi te
distinguir, nas variações encontradas, a evolução real
da categoria da que decorre do próprio crescimento
da população.

A análise que se propõe neste estudo tem a vantagem
de, para além de quantificar os fluxos de entrada/saída
em cada uma das categorias consideradas, permitir
caracter izar  a sua or ientação,  dando uma v isão
aprofundada da mobilidade no Mercado de Trabalho.

1.3. Metodologia de análise

Tendo como objectivo primordial a distinção entre
as diversas regiões de Portugal continental relativa-
mente aos fluxos no mercado de emprego e, em par-
ticular, a origem e o destino dos mesmos, optou-se
pela seguinte metodologia de trabalho:

Numa primeira fase, a abordagem incidiu na
sucessão cronológica alisada dos saldos das
categorias Empregados, Desempregados e Inac-
tivos para o período acima definido. A visualização,
nos gráficos apresentados, do comportamento
das regiões em cada uma das categorias, bem
como da sua aproximação e/ou afastamento dos
valores obtidos para o Continente, abriu caminho
para a detecção das disparidades regionais. É
importante ter presente que os gráficos apre-
sentados reflectem a evolução dos saldos das
categorias referidas ao longo do período conside-
rado, com base no apuramento dos fluxos de
e n trada/saída para cada categoria, não corres-
pondendo por isso às séries trimestrais de emprego
e desemprego habitualmente divulgadas;

Numa segunda fase, detectaram-se os movimentos
que geravam os saldos encontrados para as
diversas categorias, observando não só o sentido
destes fluxos como também a sua dimensão.
Uma vez que estes movimentos se podem considerar
mais estruturais que conjunturais, optou-se por
seleccionar três momentos distintos.

A estrutura de apresentação dos resultados obtidos
subdivide-se em três partes. A análise introdutória (pon-
to 2.1) cinge-se ao Continente, pretendendo-se as-
sim traçar o panorama nacional para só depois des-
cer ao nível regional. A análise por componentes do
Mercado de Trabalho (ponto 2.2) concil ia as duas
fases acima descritas, interligando a evolução tem-
poral dos saldos com a caracterização dos fluxos,
permitindo destacar as disparidades regionais. Na
análise regional (ponto 2.3), parte-se para a aborda-
gem caso a caso das regiões NUTS II, realçando as
especificidades de cada uma delas, recorrendo aos
indicadores analíticos desenvolvidos.

1.3.1. Saldos das componentes

Foram ca lcu lados os  sa ldos por  categor ia  i  em
permi lagem da população res idente nas regiões
NUTS II, para todos os trimestres da série 1992-1997,
utilizando as notações seguintes:

r variável que representa cada uma das regiões
NUTS II de Portugal continental (com r =1,…,5 res-
pectivamente igual a Norte, Centro, Lisboa e Vale do
Tejo, Alentejo, Algarve)
i variável que representa as categorias da con-
dição perante o trabalho dos residentes entre os 16 e
os 64 anos (com i=1,...,3 respectivamente igual a Em-
pregados, Desempregados e Inactivos)
X t,r vector de componentes X t,i,r em que X t,i,r repre-
senta o número extrapolado de indíviduos da amos-
tra, que no período t,  na região r, respondeu que a sua
condição perante o trabalho era i
X t-4,r vector de componentes X t-4,i,r  em que X t-4,i,r re-
presenta o número extrapolado de indivíduos da
amostra, que no mesmo período t, na mesma região
r, respondeu que a sua condição perante o trabalho
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s o período da série (uma vez que a série é trimes-
tral s=1,..,4).
C s, i , r a componente sazonal do trimestre s, para a ca-
tegoria i ,  na região r ,  (part indo do princípio que a
sazonalidade é estritamente periódica em relação à
tendência), definida por:

e calculada da seguinte forma, para m = número de
anos em estudo:

1.3.2. Fluxos entre componentes

Por último, foram calculados os fluxos, apresentados
em valor absoluto, entre as categorias i, para três mo-
mentos distintos, nas regiões NUTS II de Portugal conti-
nental. A expressão seguinte permite obter o seu valor.
com [b ij], matriz transposta de [a ij], a representar o nú-
mero extrapolado de indivíduos que se encontravam
no período t-4 na categoria i e no período t na catego-

ria j (i,j=1,..3).

Então se:
a ij-b ij > 0  para i diferente de j, houve um fluxo de indi-
víduos da categoria j para a categoria i, no período
que decorreu entre t  e t-4.
a ij-b ij < 0  para i diferente de j, houve um fluxo de indi-
víduos da categoria i para a categoria j, no período
que decorreu entre t  e t-4.

1.3.3. Indicadores

um ano antes (t-4) era i
P t,r população residente entre os 16 e os 64 anos no
período t, na região r
S t, i ,r saldo da categoria i, no período t, na região r
S’ t, i,r saldo em permilagem da categoria i, no período
t, na região r
A  tabela seguinte auxilia a compreensão das defini-
ções acima apresentadas:

em que,
a i j representa o número extrapolado de indivíduos
que se encontravam no período t  na categoria i e no
período t-4 na categoria j (i, j=1,..3)

Então se:
S’t,i,r = ( St,i,r / Pt,r ) x 1000 = [(Xt,i,r-X t-4,i,r )/ Pt,r ]  x 1000 > 0,
em cada mil indivíduos residentes na região r, no perí-
odo que decorreu entre t  e t-4 entraram mais pessoas
na categoria i do que as que saíram.
S’ t,i,r = ( S t,i,r / P t,r ) x 1000 = [(X t,i,r-X t-4,i,r )/ P t,r ] x 1000 <0,
em cada mil indivíduos residentes na região r, no perí-
odo que decorreu entre t  e t-4 saíram mais pessoas da
categoria i do que as que entraram.

Procedeu-se ao alisamento de todas as séries, utili-
zando o método das médias móveis e extraíram-se as
componentes sazonais utilizando o método da tendên-
cia moderada.
Note-se que todos os gráficos apresentados, à excep-
ção do Gráfico I, representam séries que foram alvo
destes dois procedimentos.

Designando por:
A t, i ,r o valor do saldo alisado para a categoria i, do
período t, na região r, calculado da seguinte forma:

X t -4,r

X t , r Empregados Desempregados Inactivos Total

Empregados a11 a 12 a 13 X t ,1 , r

Desempregados a 21 a 22 a 23 X t ,2 , r

Inactivos a 31 a 32 a 33 X t ,3 , r

Total X t -4,1,r X t -4,2,r X t -4,3,r
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A taxa de actividade  corresponde ao rácio entre a
população activa entre os 16 e os 64 anos e a população
residente para o mesmo escalão etário. No caso parti-
cular da taxa de actividade dos jovens, é considerada
apenas a população entre os 16 e os 25 anos,  na
taxa de actividade feminina, apenas a população resi-
dente do sexo feminino.

A taxa de desemprego apresentada corresponde ao
peso dos desempregados na população activa entre
os 16 e os 64 anos. Procedeu-se também ao cálculo
do peso dos desempregados na população total para
expurgar desta taxa o efeito da população activa, mas
a diferença entre o comportamento de ambas as taxas
não foi significativa.

A mobil idade (M t,r) permite medir, no conjunto da po-
pulação de uma determinada região, o total de indiví-
duos que efectivamente mudaram de condição peran-
te o trabalho. Trata-se de um indicador c o m p l e m e n -
t a r  r e l a t i v a m e n t e  a o s  f l u x o s ,  d a d o  q u e  e s t e s  tra-
duzem o valor líquido da transferência entre as com-
ponentes, enquanto que a mobil idade representa o
somatório de todas as transferências.

, em que t=1993 t2, 1995t2 e 1999 t2

Por último, o fluxo mais importante é
um indicador que selecciona o fluxo com maior peso
no conjunto de todos os fluxos, para cada momento.
Permite identificar de forma directa esse fluxo e as
categorias envolvidas.

2. Caracterização dos fluxos de
 mão-de-obra

2.1. Análise introdutória

A análise dos gráficos dos saldos apresentados neste
estudo deve ter em conta os seguintes aspectos: va-
lores positivos da série correspondem a situações em
que as entradas de indivíduos na categoria são superi-
ores ao conjunto de indivíduos que abandona essa

condição, sendo tanto maior quanto maior for o dife-
rencial entre entradas e saídas; da mesma forma, um
saldo negativo corresponde a uma situação em que os
fluxos de entrada não compensam os de saída e, nesse
caso, o valor do saldo descreve o número de pessoas
que abandona, em termos líquidos, essa categoria; a
proximidade de zero revela que o resultado final do movi-
mento para e de uma dada categoria foi nulo, ou seja,
que, ou não existiram movimentos, ou estes se compen-
saram.

Considerando apenas as cinco regiões NUTS II do
Continente, e os valores trimestrais entre 1992 e 1997,
construiu-se um gráfico (Gráfico I) com a evolução do
saldo de Empregados, Desempregados e Inactivos. No
caso particular deste gráfico, as categorias devem ser
observadas separadamente. Note-se que, como a soma
dos saldos deve ser nula, num período em que um de-
les se mantenha aproximadamente constante os outros
dois apresentam necessar iamente um percurso si-
métr ico.
O saldo de Empregados no Continente iniciou, no final

do primeiro ano da série, uma quebra acentuada, as-
sumindo valores negativos até meados de 1994. É in-
teressante observar que as linhas dos Empregados e dos
Desempregados  durante este período são prat ica-
mente  s imét r i cas ,  ind ic i a n d o  u m a  c o m p e n s a ç ã o
nos fluxos entre ambas.

A partir de 1994, o número de indivíduos que deixam

Gráfico I



Região de Lisboa e Vale do Tejo

1 2

de estar empregados começa a ser compensado pelos
que adquirem essa condição, iniciando o que se vai
revelar como uma trajectória ascendente de transfe-
rência para o emprego.

Os Desempregados registam um saldo positivo ao longo
de toda a série, havendo sempre mais pessoas a tor-
narem-se desempregadas do que a deixarem de o ser,
resultado da contribuição das outras duas componen-
tes. Este gráfico traduz a não absorção dos desempre-
gados durante todo o período considerado. No entanto, a
partir de 1995, verifica-se uma progressiva transferên-
cia para o emprego, assumindo, no final da série, sal-
dos com valores próximos dos iniciais.

Observa-se uma mudança sistemática da inactividade
para a actividade, com deslocações mais significativas a
partir de 1994, correspondendo ao crescimento do sal-
do dos Empregados já referido. Estando a população em
estudo entre os 16 e os 64 anos, este fenómeno adqui-
re particular importância tendo em conta não só a evo-
lução da taxa de actividade global mas em especial da
taxa de actividade feminina (Gráfico II).

2.2. Análise por componentes do
Mercado de Trabalho

Neste estudo é importante descobrir, não só que mo-
vimentos se escondem por detrás de um determinado
saldo numa dada categoria, quando a análise se foca-
liza sobre a dinâmica dos Empregados, Desempregados ou
Inactivos, mas também como é que esses movimen-
tos se distribuem pelas regiões, uma vez que o saldo
do Continente para cada uma das categorias é o resul-
tado dos fluxos nas várias regiões.

2.2.1. Empregados

O fluxo de saída de Empregados foi sucessivamente
superior ao de entradas durante os dois primeiros anos,
devido fundamentalmente à passagem destes para a
condição de Desempregados.

Em 1993, o saldo negativo dos Empregados é causado
por um movimento líquido de saída para o desem-
prego três vezes superior ao da entrada líquida de Inacti-
vos.

Gráfico III

Gráfico II
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Figura I - Fluxos entre componentes

Em 1995, pelo contrário, o volume de entrada no em-
prego é oriundo maioritariamente da inactividade, o
que vai traduzir-se num saldo positivo desta rubrica.

Os últimos dados disponíveis dizem respeito a 1999,
confirmando-se a tendência crescente do saldo de Em-
pregados, agora também com o forte contributo dos
Desempregados.

Da comparação entre as diversas regiões sobressai
que, em termos relativos, há maior ingresso no empre-
go nas regiões com menor peso populacional.

Assim, as regiões onde, por cada mil habitantes, esta
componente recebeu mais indivíduos provenientes de
outras categorias foram o Alentejo e o Algarve e, numa
primeira fase, o Centro.

2.2.2. Desempregados

Um primeiro momento aparece caracterizado pela in-
capacidade do  mercado de t raba lho incorporar  a
mão-de -obra disponível, traduzida pelo elevado saldo
do desemprego, atribuível à diminuição dos postos de
trabalho existentes e/ou à falta de criação de novos (Figura I).

A meio da série, diminui o número de indivíduos que
perdem o emprego, deixando de ser esta a principal
fonte do saldo positivo dos Desempregados. O fluxo de
entrada na actividade acentua-se, notando-se no en-
tanto uma dificuldade do mercado em integrar os indi-
víduos saídos da inactividade, sendo agora os Inacti-
vos aqueles que mais contribuem para a componente
Desempregados (Figura I).

No decorrer da série, o fluxo de entrada de indivíduos
para a condição de Desempregados vai sendo progres-
sivamente compensado pelo fluxo de saída, comprovado
pela evolução da taxa de desemprego (Gráfico V), atin-
gindo-se, no final da série, o saldo mais baixo desta
categoria. Veja-se que, para o Continente, em 1999,
esta taxa assume um dos valores mais baixos de sempre
(4,8 por cento), coincidindo com o saldo negativo registado
agora para os Desempregados (Figura I).

Gráfico IV
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Assiste-se a uma transferência de indivíduos desem-
pregados para a inact ividade e, sobretudo, para o
emprego, possivelmente justificada pela criação de pos-
tos de trabalho.

Fica em aberto uma hipótese de trabalho de caracteri-
zação desses postos e  ava l iação da  even tua l
precaridade dos empregos em causa.

O confronto entre as várias regiões sugere dinâmicas
bastante distintas desta componente, existindo algumas
regiões como é o caso de Lisboa e Vale do Tejo e do
Norte que, em momento algum, conseguem inverter o
contínuo ingresso à condição de Desempregados, dado
que apresentam sempre saldos positivos. O caso do
Centro é semelhante, muito embora nesta região a di-
mensão dos saldos seja consideravelmente inferior.

Uma vez mais, são as regiões mais pequenas que apre-
sentam comportamentos anómalos, sendo as únicas
que conseguem atingir saldos negativos para o desem-
prego. Em particular, na região Algarve, as flutuações
observadas na segunda metade da série são coinci-
dentes com a quebra na taxa de actividade dos jovens,
que podemos ver neste gráfico (Gráfico VI).

 2.2.3. Inactivos

A evolução dos saldos de Inactivos está intrinsecamente
relacionada com a evolução das taxas de actividade e
de desemprego. Assim, se numa primeira fase o saldo
negativo da inactividade é determinado, sobretudo, pela
transferência para o desemprego, esta situação alte-
ra-se ao longo do período considerado (Figura I).

Em 1995, o decréscimo do saldo de Inactivos continua
a fazer-se à custa da transferência para o desempre-
go, mas a conquista de um emprego adquire um maior

Gráfico VII

Gráfico VI

Gráfico V
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significado. Esta tendência insere-se na evolução obser-
vada na taxa de desemprego (Gráfico V) e na taxa de
actividade dos jovens (Gráfico VI). De facto, em 1995,
a taxa de desemprego atinge os valores mais elevados
da série, começando a decrescer nos anos seguintes.
A par disso, a taxa de actividade dos jovens vai adqui-
rindo maior expressão a partir de 1996.

Chegamos então a 1999 com uma situação totalmente
distinta, como vimos atrás. O fluxo entre Inactivos e

Desempregados inverte-se, sobrepondo-se agora o
número de pessoas que, no decurso de um ano, “re-
gressam” à inactividade (Figura I).

Surge mais uma hipótese em aberto, que seria rela-
c ionar esta s i tuação com o fenómeno do “desem-
prego de longa duração” e com a caracterização dos
indivíduos envolvidos, nomeadamente no que se re-
fere às suas “qualificações”.

2.3. Análise regional

Os mapas apresentados mostram a mobilidade de cada
região, para três anos distintos. O valor do Continente é
assumido como valor médio, relativamente ao qual se
posicionam as regiões. Pretende-se distinguir as regiões
com fraca mobilidade (à esquerda na legenda), ou seja,
as regiões em que o número de indivíduos que muda de
situação perante o trabalho é inferior à do Continente, das
regiões com muita mobilidade (à direita na legenda),
nos quais o nível de transição entre as categorias do Mer-
cado de Trabalho é elevado.

2.3.1. Norte

O comportamento dos fluxos analisados na região Nor-
te é idêntico ao descrito para o Continente, ou seja, em
1993 a principal transferência foi da condição de Emprega-
dos para a de Desempregados, enquanto que em 1995
se dá a inversão total dos movimentos, com um saldo
positivo dos Empregados causado agora pela entrada de
indivíduos provenientes da inactividade.
Em 1999, observa-se a deslocação em direcção ao
emprego a partir das restantes situações, representan-
do o fluxo entre inactivos e empregados oitenta por
cento do total de fluxos.
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No entanto, nesta região, a passagem entre Empre-
gados e Desempregados envolve um menor volume
relativo de indivíduos.
No caso particular de 1993, a saída de empregados
para o desemprego é quase compensada pela entra-
da de indivíduos que chegam ao emprego vindos da
inactividade.

Assim, no Norte, vemos que os indivíduos provenien-
tes da inactividade têm uma influência determinante
no saldo crescente do emprego, nos anos em análise,
o que se relaciona com o facto da taxa de activida-
de dos jovens (Gráfico VI) ser a mais elevada de
todas as regiões.

2.3.2. Centro

Esta região é caracterizada por uma fraca mobilida-
de de mão-de-obra e pela mais baixa taxa de desem-
prego (Gráfico V) do Continente.

Em 1993, é a única região em que os fluxos de saída
do emprego (para o desemprego) são compensados
pelos fluxos de entrada (de inactivos). Em 1995, a par
das regiões Alentejo e Algarve, o sentido dos fluxos
diverge das restantes regiões, com o emprego a ab-
sorver indivíduos das outras categorias e o desempre-
go com um saldo praticamente nulo, em virtude da
entrada de inactivos compensar a saída para o emprego.

Em 1999, o desemprego atinge um saldo negativo,
consequência da transferência para as outras situações,
em especial para o emprego.

Na série analisada (Gráfico VII), a saída de inactivos
tem vindo a adquirir algum signif icado, associado
certamente ao crescimento da taxa de actividade (da
população com idade compreendida entre os 16 e
os 64 anos) nesta região, a mais alta do Continente
desde 1994.
Interessante é o facto desse fenómeno ser exclusiva-
mente atribuível à população feminina, se atendermos
à evolução da taxa de actividade feminina (Gráfico II).

Para esta região, é importante realçar a influência da
componente sazonal ,  que aparece associada às
flutuações visíveis ao longo das séries. Ao contrário
da região Norte, o Centro tem alguma sazonalidade,
evidenciando comportamentos distintos consoante o
trimestre. O primeiro trimestre é a altura do ano em
que é mais difícil encontrar emprego, enquanto que
no segundo e terceiro trimestres essa situação se vai
progressivamente invertendo.

2.3.3. Lisboa e Vale do Tejo

A região de Lisboa e Vale do Tejo, tal como a região
Norte, apresenta uma evolução semelhante à do Con-
tinente. O que se torna evidente, já que são estas as
regiões que têm um peso determinante no total, r e -
presentando cerca de do is  te rços  da popu lação
de Portugal cont inental .  A t í tulo i lustrat ivo veja-se
o gráf ico  seguinte. Importa referir que em ambas as
regiões a sazonalidade não exerce grande influência.
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Lisboa e Vale do Tejo apresenta-se como a segunda
região com maior mobilidade, assumindo, em 1995,
o valor mais alto para este indicador, com 11 por cen-
to de pessoas a mudarem de condição. Com uma
tendência igual ao Continente, a taxa de actividade
desta região regista, no entanto, valores geralmente
inferiores, especialmente no caso dos jovens, cuja
taxa se situa cerca de cinco pontos percentuais abaixo
da média de todas as regiões (Gráfico VI).
Na categoria Empregados (Gráfico III), o saldo man-
tém-se abaixo do Continente até 1996, assumindo
desde essa altura valores superiores.

É a única região que, em 1993, assinala um movi-
mento do emprego para a inactividade, embora este
seja bastante inferior ao de saída para o desemprego.
Em 1995, pelo contrário, dá-se uma entrada de in-
divíduos oriundos da inactividade, fortemente compen-

sada pelo fluxo de saída para o desemprego, o que
justifica o saldo do emprego: o mais baixo do Continente.

Em 1995, pelo contrário, dá-se uma entrada de indiví-
duos oriundos da inactividade, fortemente compensada
pelo fluxo de saída para o desemprego, o que justifica
o saldo do emprego: o mais baixo do Continente.

No que concerne aos Desempregados, tanto em 1993
como em 1995, observa-se um saldo elevado, resul-
tante do af luxo das outras duas situações, muito
embora em 1995 se denote um maior contributo dos
inactivos.
Em 1999, o saldo passa a negativo, com a transfe-
rência de desempregados, quer para o emprego, quer
para a inactividade.

Saliente-se que Lisboa e Vale do Tejo apresenta a
segunda mais alta taxa de desemprego do Continente
(Gráfico V), com a agravante de quase metade dos
desempregados do Continente residirem nesta região.

2.3.4. Alentejo

Esta região destaca-se das restantes em termos da
mobilidade apurada para os três trimestres conside-
rados. Em média, doze por cento das pessoas muda
de condição perante o trabalho no espaço de um ano.
É, sobretudo, a entrada e a saída da inactividade que
está na origem dos valores elevados assumidos por
este indicador.
Contrariamente ao Continente, a evolução do saldo
do emprego (Gráfico III) não regista qualquer quebra,
tendo um percurso sempre ascendente, embora com
osci lações,  chegando a ser  a reg ião com maior
número de entradas por mil habitantes. Em 1995, atinge

Gráfico VIII
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mesmo o saldo mais alto de todas as regiões do
Continente e, no período mais recente, um terço das
pessoas que transitaram entre o desemprego e o em-
prego residiam no Alentejo.

O Alentejo é caracterizado por uma forte sazonalidade,
com movimentos de entrada e saída nas condições
Empregados e Desempregados, que se alternam entre
cada trimestre.

É no primeiro e, sobretudo, no terceiro trimestre que
há mais indivíduos a entrarem na condição de em-
pregado, sendo os trimestres pares aqueles em que a
oportunidade de encontrar trabalho no Alentejo é me-
nor. É também no terceiro trimestre que aumenta o sal-
do dos Desempregados nesta região, contrastando
com o segundo trimestre em que é signif icat ivo o
número de indivíduos que abandonam a procura de
emprego.  O número de Inact ivos  que entram na
actividade é largamente superior no quarto trimestre
do ano, sendo os dois primeiros trimestres caracteri-
zados por mais entradas na inactividade.

A elevada sazonalidade verificada no Alentejo e no
Centro está directamente relacionada com o peso do
sector agrícola nestas regiões.

2.3.5. Algarve

O padrão de mobilidade do Algarve segue de perto o do
Continente. Relativamente ao emprego (Gráfico III), é a
região que regista o saldo mais baixo no início da série,
acompanhando o Alentejo no seu percurso ascendente.
A evolução do saldo dos Desempregados (Gráfico IV)
tem um comportamento muito heterogéneo, come-
çando por um saldo positivo, superior ao do Conti-
nente, sofrendo em 1995 uma quebra acentuada (única
região com saldo negativo). Embora no ano seguinte
retorne a um saldo positivo, no final da série volta a
atingir um saldo negativo semelhante. A confirmar
essa tendência, em 1999 apura-se um saldo negativo,
decorrente do fluxo do desemprego para o emprego.

Note-se que o Algarve e o Alentejo são os únicos casos
em que o fluxo mais importante, e principal respon-
sável pelos movimentos apurados para essas regiões,
se processa a partir de uma categoria diferente, já
que nas restantes regiões a transferência para o
emprego tem origem nos Inactivos.

Tal como o Alentejo, o Algarve denota uma forte com-
ponente sazonal  cent rada no terce i ro  t r imest re,
consequência da forte inf luência do turismo na re-
gião. É  no  Verão  que  ex is te  criação de postos de
trabalho, ocupados na sua maioria por indivíduos pro-
venientes da inactividade. Paralelamente, verifica-se
um aumento da procura de emprego por parte dos
indivíduos que permanecem Inactivos durante o res-
to do ano. O fim do período estival só se vai repercutir
no primeiro trimestre, causando um abandono do em-
prego e um retorno à inactividade.
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3. Considerações finais

Este estudo vem apoiar a hipótese da existência de
mercados de trabalho regionais com características
específicas, nomeadamente ao nível dos fluxos de
mão-de-obra e da acessibilidade ao emprego.
De facto, foi possível constatar que, tanto a dimensão
das transferências entre as componentes (mobilidade),
como o sentido das mesmas (fluxos e situação de
partida e chegada dos indivíduos), são desiguais entre
as regiões que compõem Portugal continental.

É possível identificar dois grupos distintos, com padrões
de fluxos de mão-de-obra que aparecem associados
à dimensão populacional das regiões.

As regiões com maior peso populacional (Norte
e Lisboa e Vale do Tejo), além de determinarem o
comportamento assumido pelo total (Continente),
são marcadas pela ausência de sazonalidade
nos trimestres considerados. Caracterizam-se
ainda por uma maior inércia na capacidade
de absorver a força de trabalho potencial, o que
se traduz na manutenção, ao longo da série,
de um saldo posit ivo para o desemprego, isto
é, em cada momento analisado o número relativo
de entradas nesta componente supera sempre
o número de saídas. Neste contexto, a reduzida
taxa de desemprego deve-se, em grande medida,
ao saldo negativo da inact iv idade (causado
pela saída de indivíduos em direcção ao emprego),
o que vai de encontro às actuais or ientações
polít icas de tratar a questão do desemprego
através do aumento da taxa de emprego.

Nas restantes regiões (Alentejo, Algarve e Centro),
embora com uma menor dimensão populacional,
a análise relativa dos saldos permite apreender
o impacte que determinados fenómenos de
emprego assumem em cada uma delas. Surgem
como as regiões em que a dinâmica de emprego
é visível,  não só na faci l idade de integrar no
emprego  a  mão-de -ob ra  d i spon íve l ,  como
também na capacidade de, em alguns períodos,
as entradas de indivíduos no desemprego serem

ultrapassadas pelas saídas. Este comportamento
atípico introduz um factor destabilizador, afectando
o resultado global (que aparece como um valor
médio esbatido pela influência das regiões com
maior peso) no qual não transparecem estas
realidades regionais. Refira-se que, por exemplo,
a forte sazonalidade apurada para estas regiões,
não tem expressão na média nacional.

Este trabalho levanta inúmeras hipóteses de conti-
nuidade e aprofundamento do estudo dos fluxos nos
mercados de trabalho regionais, sobretudo recorren-
do à caracterização sócio-demográfica das popula-
ções retratadas, nomeadamente com base em variá-
veis como o grupo etário, sexo, qualificação escolar/
profissional e profissão. Em particular no caso do
emprego, f ica em aberto a análise da mobil idade
entre os sectores de actividade económica e a rela-
ção entre o contexto económico nacional/regional e
a capacidade dos diferentes sectores absorverem
o potencial  de mão-de-obra.

Se o presente estudo permitiu avaliar a diferenciação
entre os mercados regionais em termos do acesso ao
emprego, a etapa seguinte será analisar a disparidade
entre os sectores de actividade económica. Em paralelo,
o levantamento das condições do emprego (situação
na profissão, tipo de contrato de trabalho, duração
semanal de trabalho, entre outras), podendo indiciar
a emergência de novas formas de emprego, sugere
desenvolvimentos futuros do tema.

Um outro aspecto complementar que, associado à
mobilidade e aos fluxos, possibil itaria descrever o
conjunto da mão-de-obra, consiste na quantificação
e qualificação dos “stocks”, isto é, dos indivíduos que
se mantêm na mesma condição perante o trabalho
ao longo de um determinado período de tempo.

Concretamente, a caracterização daqueles que per-
manecem no desemprego, cujo peso poderá deter-
minar uma alta taxa de desemprego (mesmo em mer-
cados com elevada mobil idade), poderá contribuir
para a explicação do fenómeno do desemprego de
longa duração.
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Anexo: Conceitos

Empregado
Indivíduo, com idade entre 16 e 64 anos que, no período de referência, se encontrava numa das seguintes
situações: tinha efectuado trabalho de pelo menos uma hora, mediante o pagamento de uma remuneração ou
com vista a um benefício ou ganho familiar em dinheiro ou em géneros/ tinha um emprego, não estava ao
serviço, mas mantinha uma ligação formal com o seu emprego/ tinha uma empresa mas não estava temporaria-
mente ao trabalho por uma razão específica/ estava em situação de pré-reforma mas encontrava-se a trabalhar
no período de referência.

Desempregado
Indivíduo, com idade entre 16 e 64 anos que, no período de referência, se encontra simultaneamente nas
situações seguintes: não tem trabalho remunerado nem qualquer outro/ está disponível para trabalhar num
trabalho remunerado ou não/ tenha procurado um trabalho, isto é, tenha feito diligências ao longo das últimas 4
semanas para encontrar um emprego remunerado ou não.
O critério da “disponibilidade” é fundamentado no seguinte: desejo de trabalhar/ vontade de ter um emprego
remunerado ou uma actividade por conta própria caso consiga obter os recursos necessários/ possibilidade de
começar a trabalhar imediatamente ou pelo menos nos próximos 15 dias.
São consideradas “diligências”: contacto com um centro de emprego público ou agência privada de coloca-
ções/ contacto com empregadores/ contactos pessoais/ colocação ou resposta a anúncio/ realização de provas
ou entrevistas para selecção/ procura de terrenos, imóveis ou equipamento/ solicitação de licenças ou recursos
financeiros para a criação de empresa própria.
Inclui o indivíduo que, embora tendo um emprego, só vai começar a trabalhar em data posterior à do período de
referência.

Inactivo
Indivíduo, com idade entre 16 e 64 anos que, no período de referência, não pode ser considerado economica-
mente activo, isto é, não está empregado nem desempregado; inclui o indivíduo a cumprir o serviço militar
obrigatório.
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As taxas de actividade, de emprego e de desemprego

constituem um conjunto de indicadores vastamente

utilizados nas caracterizações do Mercado de Traba-

lho. Contudo, a inexistência de definições inequívo-

cas destes indicadores, com consequências ao nível

do tipo de conclusões que permitem apreender, real-

ça a importância da correcta explicitação dos concei-

tos a que se recorre.

Assim, para avaliar o grau de participação da popula-

ção no mercado de trabalho, utiliza-se a taxa de acti-

vidade, definida como rácio entre a população activa

e população total. No entanto, este indicador transmi-

te simultaneamente uma ideia do grau de dependên-

cia da população, sendo que quanto maior a propor-

ção dos activos (que auferem rendimentos) no conjun-

to da população, menor a dependência, entendida

como o peso da população que consome e que não

aufere rendimentos do trabalho. Note-se, ainda, que o

grau de dependência é igualmente reflexo da estrutu-

ra etária da população. Assim, se a percentagem de

população com menos de 15 anos aumentar com tudo

o resto constante, o grau de dependência irá aumentar

e a taxa de actividade irá diminuir, na medida em que,

por definição, a população deste escalão é inactiva.

Quando se pretende avaliar estritamente a participa-

ção no Mercado de Trabalho, sem as influências da

estrutura demográfica anteriormente enunciadas, uti-

liza-se a taxa de actividade dos potencialmente ac-

tivos, definida como o rácio entre a população activa

e população total com mais de 15 anos de idade1 .

1 Poderia igualmente existir um limite superior de idade nesta definição de
potencialmente activo. Contudo, enquanto o limite mínimo não coloca problemas
uma vez que se trata da idade mínima legal para trabalhar, a definição do limite
máximo revela-se mais problemática na medida em que apenas existe uma idade
mínima de reforma.

Nas análises de performance de um determinado Mer-

cado de Trabalho, ao nível da capacidade de absor-

ção da mão-de-obra disponível, surgem como mais

adequados a taxa de desemprego (rácio entre a po-

pulação desempregada e a população activa) ou de

forma complementar a taxa de emprego (rácio entre

a população empregada e a população activa).

A taxa de desemprego funciona como um indicador da

incapacidade do sistema económico para util izar to-

dos os recursos disponíveis em mão-de-obra. Esta in-

capacidade conduz a que o produto social se situe

aquém do potencialmente realizável e, portanto, a que

a sociedade perca para sempre um conjunto de bens

e serviços que, doutro modo, poderia usufruir, vendo,

por conseguinte, diminuído o seu nível de bem estar.

Para uma avaliação conjunta da performance do Mer-

cado de Trabalho e participação da população no mes-

mo, utiliza-se a taxa de emprego dos potencialmen-

te activos, definida como o rácio entre a população

empregada e população total com idade mínima de 15
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anos. Este indicador pode também ser descrito como

o produto da taxa de emprego com a taxa de activida-

de dos potencialmente activos2.

Em forma de conclusão, pretende-se, para além da

apresentação das diversas formas de calcular estes

indicadores do Mercado de Trabalho, alertar para a

importância da percepção dos conceitos, previamen-

te à interpretação dos resultados. Esta questão assu-

me maior relevância em consequência da designação

destes conceitos não estar universalizada, o que im-

plica que mais importante do que a designação de um

indicador é a sua definição.

2


