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TRABALHO
“Confusion
de Confusiones”

Preços Remuneração média recua 0,6% este ano em termos reais. Queda
pode chegar aos 2,8% no pior cenário do Banco de Portugal para a inﬂação

João Duque

Salário médio
com maior queda
desde a troika

jduque@iseg.ulisboa.pt

Denunciem
que é
legal

O

senhor primeiro-ministro ﬁcou muito zangado
porque (algumas?) gasolineiras não fizeram
repercutir no preço de venda
ao público a redução do imposto
sobre os produtos combustíveis.
Mandou a tropa da ASAE à busca dos abusadores e até pediu
aos cidadãos para denunciarem.
Mas denunciar o quê? As pessoas não sabem o preço da véspera
para compararem e depois a
não descida de preços é legal! O
mercado é livre e cada um vende
ao preço que quer. O ar de zangado impressiona, mas é inútil.
Pelas minhas contas que tinha feito com base nos dados
da ENSE para a semana de 25
de abril a 29 de abril, se todos
os custos da gasolina antes do
IVA somavam €1,497. Aplicando
uma taxa de IVA de 23% isso
elevaria o preço final para os
€1,841. Com uma taxa de IVA
de 13%, o valor ﬁnal deveria ser
€1,692. Isto é, o preço ﬁnal da
gasolina deveria ﬁcar 14,9 cêntimos mais barato e com valores
semelhantes para o gasóleo. Porém, o ISP baixou, mas os preços não reﬂetiram essa descida.

média no país. Resta saber em quanto.
O Governo aponta para uma variação
média anual (considerando todos os
meses do ano) do Índice de Preços no
Consumidor (IPC) de 3,7% — a mais
elevada desde 2011 —, o que compara
com uma projeção de aumento da remuneração média de 3,1%. Isto signiﬁca uma redução, em termos reais, de
0,6%, a maior desde 2014.
Mas a realidade pode ser bem pior
para os trabalhadores. Em abril, a inﬂação homóloga chegou aos 7,2% — o
valor mais elevado desde março de
1993 — e a incerteza sobre a evolução
dos preços nos próximos meses já levou o Banco de Portugal a traçar um
cenário adverso, onde a inﬂação média
em Portugal chega aos 5,9% este ano
(medida pelo Índice Harmonizado de
Preços no Consumidor, a referência
na zona euro). Tendo em conta este
valor, a queda no salário médio em
termos reais chega aos 2,8%, a maior
desde 2012.

Peso dos salários no PIB recua,
contradizendo meta do Governo
Textos Sónia M. Lourenço

A

subida do salário
mínimo, a recuperação da crise pandémica e a esperada
descida do desemprego devem levar
a remuneração
média em Portugal
a subir este ano em
termos nominais, com o Governo a
apontar para um aumento de 3,1% no
Orçamento do Estado para 2022 (OE2022). Mas estas não são boas notícias
para os trabalhadores. É que a inﬂação
vai ser ainda mais elevada e ‘roubará’
poder de compra aos salários, que, em
termos reais, deverão recuar. A queda
deve atingir os 0,6%, mas pode chegar

aos 2,8% se se concretizarem as projeções mais adversas para a inﬂação.
Em qualquer dos casos, será sempre
a maior queda desde os anos da troika
(2011-2014).
Os dados fornecidos ao Expresso
pelo Instituto Nacional de Estatística
(INE) sobre a remuneração bruta média em Portugal (rácio entre as remunerações dos empregados a trabalhar
no território nacional e o emprego
remunerado total) mostram uma trajetória de subida quase contínua em
termos nominais. Desde os anos 50 do
século passado, a exceção foi apenas
o período do resgate internacional a
Portugal, marcado pela austeridade.
Contudo, em termos reais, ou seja,
considerando o impacto da inﬂação
para aferir a evolução do poder de
compra, o cenário é bem diferente. No

ﬁnal dos anos 70 e primeira metade
dos anos 80 do século passado, marcados por inﬂação muito elevada, o salário médio chegou a registar quedas
anuais de dois dígitos em termos reais.
Uma realidade a que o país não voltou
a assistir. Ainda assim, a remuneração
média real esteve quase estagnada em
muitos dos anos da primeira década
deste século. E a partir de 2011, com
a troika em Portugal, voltou a recuar,
com quedas anuais acima dos 5%.
Já na governação de António Costa,
o salário médio real voltou a aumentar,
primeiro de forma muito ténue, depois
com mais expressão a partir de 2018,
quando beneﬁciou de taxas de inﬂação
muito baixas. Até agora. Com a guerra na Ucrânia a acentuar a escalada
dos preços, a inflação vai superar o
crescimento nominal da remuneração

O compromisso vem da anterior legislatura e está inscrito no programa
do Governo PS de António Costa
que saiu das eleições de 30 de janeiro com maioria absoluta. “Criar as
condições para prosseguir o crescimento sustentado dos salários no
nosso país é uma prioridade política fundamental do Governo, com o
objetivo de aumentar, até 2026, o
peso das remunerações no Produto
Interno Bruto (PIB) em 3 pontos percentuais, para atingir o valor médio
da União e aumentar o rendimento
médio por trabalhador em 20% entre
2021 e 2026”, lê-se no documento.
E no 1º de Maio o primeiro-ministro escreveu na rede social Twitter
que “vamos prosseguir o objetivo de
reforço do peso dos salários no PIB
para a média europeia”.

Apesar de eu ter
sido contrário ao
AUTOvoucher, acabo
por reconsiderar,
pois, a manter-se
este comportamento
nas gasolineiras,
é preferível mantê-lo
do que liquidá-lo
Eu também ﬁquei, à primeira
vista, espantado e até irritado.
Mas depois recordei as teorias
comportamentais e a nossa experiência de gestão ﬁscal de impostos indiretos...
Lembram-se da descida do
IVA da restauração? Pois foi.
Exatamente o mesmo. Quando
o IVA da restauração estava nos
23% e António Costa desceu a
taxa após as eleições de 2015, os
preços da restauração ﬁcaram
praticamente inalterados.
O comportamento não é novo.
Em economia os efeitos não são
simétricos e por vezes esquecemo-nos disso. Por isso, e contrariamente ao que defendi, acabo
por concluir que é preferível
devolver um imposto cobrado
a quem paga do que deixar de o
cobrar. Mesmo que isso seja ineﬁciente como o AUTOvoucher.
Apesar de eu ter sido contrário ao AUTOvoucher por achar
que o mesmo cria ineﬁciência
num sistema que cobra para
devolver, acabo por reconsiderar, pois, a manter-se este comportamento nas gasolineiras,
é preferível mantê-lo do que
liquidá-lo.
Obviamente que o mal foi ter-se aumentado o ISP logo em
2016, dado que descidas de impostos indiretos acabam por ter
esta enorme desvantagem.
Há quem acredite que a concorrência nesta área vai repor,
a prazo, o abatimento. Mas
tendo em conta o que a teoria
comportamental nos explica,
eu inclino-me mais para os comportamentos assimétricos dos
agentes do que para a racionalidade económica e constante
do comportamento das curvas
de procura e oferta e das suas
derivadas.

Crescimento do PIB surpreende, mas cautela
Evolução da economia
portuguesa no primeiro
trimestre pode levar à revisão
em alta das projeções para 2022
“Grande surpresa positiva”, "sinais de
otimismo". Foram expressões como
estas que o Expresso ouviu junto dos
economistas no rescaldo dos números
publicados pelo Instituto Nacional de
Estatística (INE) sobre o comportamento da economia portuguesa no primeiro
trimestre do ano. O Produto Interno
Bruto (PIB) avançou 11,9% em termos
homólogos — beneficiando do efeito

de base associado ao conﬁnamento do
país em 2021 — e 2,6% em relação aos
três meses anteriores. Foram os números mais expressivos entre os países da
União Europeia para os quais há dados
disponíveis e colocaram o PIB trimestral
já acima do nível pré-pandemia.
Explicação? “O comportamento
da procura interna e a melhoria da
balança comercial foram subestimados”, aponta Pedro Brinca, economista e professor da Nova SBE, destacando a recuperação do turismo e
o crescimento do consumo privado,
“alimentado por poupanças acumu-

ladas durante períodos de condicionamento social”.
Ao mesmo tempo, os indicadores disponíveis para abril, já relativos ao segundo trimestre, “mantêm um comportamento positivo”, diz Paula Carvalho,
economista-chefe do BPI, destacando
o “comportamento favorável” dos índices de conﬁança setoriais e “mesmo a
conﬁança do consumidor, que recuou
bastante em março, recuperou ligeiramente”. Além disso, o indicador diário
de atividade económica do Banco de
Portugal aponta para um crescimento
homólogo de 10% e os indicadores de

CRESCIMENTO SURPREENDE
NO PRIMEIRO TRIMESTRE
Taxa de variação homóloga trimestral em termos
reais do PIB português, em percentagem
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ESCALADA DOS PREÇOS LEVA À MAIOR QUEDA DO SALÁRIO
MÉDIO REAL DESDE A TROIKA ESTE ANO
Valores em euros e percentagem
Remuneração bruta média nominal anual
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Remuneração média resulta do rácio entre as remunerações dos empregados a trabalhar no território
nacional e o emprego remunerado total e foi calculada pelo Instituto Nacional de Estatística. Inﬂação
medida pela taxa de variação anual do Índice de Preços no Consumidor (IPC). Variação real corresponde à
variação nominal deduzida da inﬂação no respetivo ano. Dados para 2022 considerando as projeções do
Governo na proposta do Orçamento do Estado para 2022 para a variação anual da remuneração média por
trabalhador e a variação média anual do IPC
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PESO DOS SALÁRIOS NO PIB VAI CAIR
ESTE ANO EM PORTUGAL
Remunerações dos empregados em percentagem do PIB
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Poder de mercado
das empresas gera
maior precariedade

Para atingir este objetivo, o Executivo quer negociar na concertação social
um acordo de médio prazo de melhoria dos rendimentos, dos salários e da
competitividade. Mas a escalada dos
preços está a diﬁcultar o caminho. E
este ano a fatia dos salários no PIB vai
mesmo recuar, indicam as projeções
do Governo inscritas no OE-2022
Segundo o Ministério das Finanças,
as remunerações dos empregados
vão crescer, em termos agregados,
4,5% este ano, o que compara com
um incremento do PIB em termos
nominais de 7,5%. Como resultado, o
peso dos salários no PIB vai diminuir
para 47,4%, indicam os cálculos do
Expresso, o que compara com 48,8%
no ano passado, segundo o Eurostat.
Em Portugal, a fatia dos salários no
PIB atingia 48,2% em 2001, ligeiramente acima dos 47,7% da zona euro.
Mas nos anos seguintes assistiu-se a
uma redução deste peso, sobretudo a
partir da chegada da troika. O mínimo
foi atingido em 2016, já com António
Costa à frente do Governo, nos 43,5%.
Seguiu-se alguma recuperação, mas em
2019 o país ainda estava aquém da zona
euro, com 45,3%, contra 48%. Quanto a
2020 e 2021, o país ﬁcou em linha com
a Europa, mas os dados estão distorcidos pelas medidas extraordinárias de
resposta à crise pandémica.
Esta semana, no Parlamento, onde
foi ouvida a propósito da discussão do
OE-2022, a ministra da Presidência,
Mariana Vieira da Silva, reconheceu
que “as opções que o Governo faz de
aguardar por uma clariﬁcação da natureza desta inﬂação para tomar decisões terão custos no recuo daquele
que é o objetivo que o Governo tem de
aumentar o peso dos salários no PIB
até ao ﬁm da legislatura”. E António
Costa remeteu para o outono o acordo
de rendimentos e competitividade na
concertação social, cuja meta tinha
inicialmente ﬁxado em julho.

Portugal é dos países
onde a concentração do
mercado de trabalho mais
penaliza a segurança do
emprego, conclui estudo

slourenco@expresso.impresa.pt

Em média,
os trabalhadores
vão perder
poder
de compra
este ano
FOTO
ANTÓNIO
PEDRO
FERREIRA

impera entre os economistas
turismo “mostram boa evolução”. Mais
ainda, “tendo as moratórias acabado
em dezembro, estamos no ﬁm de abril
e continuamos sem aumentos pronunciados de desemprego, insolvências ou
crédito malparado. É um excelente sinal”, considera Pedro Brinca.
Tudo somado, “reconhecemos que a
nossa projeção para 2022 — crescimento de 4,2% — é bastante conservadora.
Todavia, atendendo à elevada incerteza,
optámos por mantê-la por ora”, diz Paula Carvalho, com uma nota de análise
do BPI a colocar “em alta” o risco de
revisão desta previsão. Também Pedro

Brinca é cauteloso: “Parece-me cedo
para pensar que poderá ser o prenúncio
de um 2022 acima do esperado, pela
enorme incerteza associada ao conﬂito
na Ucrânia e pelo facto de outras economias estarem a dar sinais contrários,
como os EUA, com uma queda do PIB
no primeiro trimestre, ou a zona euro,
com crescimento anémico.” Além disso,
“estamos muito dependentes do que
o Banco Central Europeu irá fazer em
termos de política monetária face ao
aumento da inﬂação”.
“A atividade económica portuguesa
não parece estar a ser muito afetada

pela subida dos preços nem pelos custos
associados à guerra na Ucrânia”, indica
uma nota de análise da Católica-Lisbon.
Mas “este cenário relativamente benigno não se estende, infelizmente, a toda a
Europa”, lê-se, apontando que o primeiro trimestre “não é representativo da
tendência de crescimento da economia
portuguesa ao longo do resto do ano”.
E remata com um alerta: “Os dados
devem ser interpretados com muita
prudência. Não é de colocar de parte um
mero efeito contabilístico relacionado
com o deﬂator das importações e com a
deterioração dos termos de troca.”
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A ideia é intuitiva. Quando há
poucos empregadores numa
região ou profissão, têm poder de mercado, já que é difícil
para os trabalhadores encontrarem opções alternativas de
emprego. Uma concentração
do mercado de trabalho com
impactos negativos nos salários e, sobretudo, na segurança
do emprego, conclui o estudo
“Labour Market Concentration, Wages and Job Security
in Europe”. Numa análise a seis
países europeus — Alemanha,
Dinamarca, Espanha, França,
Itália e Portugal —, Portugal
destaca-se com maiores níveis
de concentração e maior impacto do poder de mercado das
empresas na precariedade.
“Se houver poucas empresas
a contratar, então a concentração será elevada, criando
impactos: salários mais baixos
e maior incidência de contratos precários”, explica Pedro
Martins, professor da Nova
SBE e coautor do estudo, que
trabalhou nos resultados para
Portugal com António Paixão
de Melo (da Universidade Paris-Dauphine, em França). E
“os resultados empíricos indicam que há mercados com
poucas alternativas em termos de empregadores, com
impactos negativos para os
trabalhadores”.
O estudo usa dados da década
de 2010, indo até 2019 no caso
de Portugal, onde a informação provém dos Quadros de
Pessoal — uma base de dados
compilada pelo Ministério do
Trabalho e que retrata a realidade das empresas. E conclui
que, entre os países analisados,
Portugal, tem o maior nível de
concentração do mercado de
trabalho, ainda que “num quadro de concentração baixa”,
aponta Pedro Martins, considerando que a explicação pode
estar “num menor dinamismo
das contratações” no país, com
proporcionalmente “menos
empresas a contratar”.
Impactos? Um aumento da
concentração do mercado
de trabalho em 10% reduz os
salários em 0,19% na Alemanha, 0,22% em França, 0,25%
em Portugal, e 0,29% na Dinamarca. Além disso, o mesmo aumento da concentração
reduz a probabilidade de um
trabalhador ser contratado
com um contrato permanente
em 0,46% em França, 0,51%
na Alemanha, e 2,34% em
Portugal. Valores muito mais
expressivos do que no caso
do impacto sobre os salários. No caso de Itália e Espanha, esta probabilidade não
é afetada de forma relevante
— até porque “a maioria dos
trabalhadores são de qualquer forma contratados com
contratos precários”, nota
o estudo. Mas a concentração do mercado de trabalho
“reduz significativamente” a
probabilidade de um contrato
precário ser convertido num
contrato permanente nesses
países. Quanto a Portugal, os
dados não permitem analisar
essa probabilidade.
A explicação para este maior impacto da concentração do
mercado de trabalho na precariedade em Portugal “pode estar
associada à questão da contratação a termo ou sem termo ter

MERCADO DE TRABALHO
MAIS CONCENTRADO EM
PORTUGAL
Índice Herﬁndahl-Hirschman baseado
na contratação. Valores entre 0
(concentração nula) e 1 (máxima)

Portugal
Espanha
França
Itália
Alemanha
Dinamarca

0,0957
0,0693
0,0657
0,0635
0,0591
0,0587

PODER DE MERCADO
DAS EMPRESAS PENALIZA
SALÁRIOS...
Impacto de um aumento de 10% da
concentração do mercado de trabalho
sobre os salários, em percentagem

-0,19
-0,22
-0,25
-0,29

Alemanha
França
Portugal
Dinamarca

… E PENALIZA AINDA
MAIS A SEGURANÇA
DO EMPREGO
Impacto do aumento de 10% da
concentração do mercado de trabalho
na probabilidade de ser contratado com
contrato permanente, em percentagem

-2,34

-0,46
-0,51

França
Alemanha
Portugal

FONTE: ESTUDO “LABOUR MARKET
CONCENTRATION, WAGES AND JOB SECURITY IN
EUROPE”

uma margem que as empresas
usam bastante em Portugal”,
considera Pedro Martins. Há
uma utilização muito alargada
dos contratos precários no país
— sobretudo contratos a prazo
—, o que “ajuda a explicar uma
maior predisposição das empresas com poder de mercado para
recorrerem a eles”, nota.

Limitar a concentração
“O mercado de trabalho está
sujeito a estes fenómenos de
poder de mercado das empresas”, frisa Pedro Martins,
apontando que “pode ser uma
das explicações para a falta de
maior dinamismo salarial em
Portugal nos últimos anos”.
Por isso, o estudo recomenda
a intervenção das políticas públicas “limitando a concentração dos empregadores e/ou os
seus efeitos”. O que passa pelas
autoridades da concorrência,
levando em conta os impactos
no mercado de trabalho na análise de fusões e tentando identiﬁcar — e travar — práticas de
coordenação ou colusão entre
as empresas, com acordos de
ﬁxação de salários e de não recrutamento entre si.
A Autoridade da Concorrência (AdC), em Portugal,
“tem estado atenta”, diz Pedro Martins. Em 2021, publicou um relatório e um guia de
boas práticas para prevenção
de acordos anticoncorrenciais
nos mercados de trabalho. E
emitiu uma acusação por um
acordo de não contratação de
trabalhadores, visando a Liga
Portuguesa de Futebol Proﬁssional e 31 clubes participantes na edição de 2019/2020 da
Primeira e Segunda Ligas de
Futebol Proﬁssional.
Outras ações passam pela
área laboral, como intervenções para facilitar a negociação
coletiva, aumento do salário
mínimo, e políticas para melhorar a mobilidade geográﬁca e a
formação dos trabalhadores.

