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DEBATE 

(DJ:" M." Augusta Negreiros) 

"Resta-me agradecer ao Prof. Madureira Pinto esta excelenle contribuiyao que 
nos deu fornecendo-nos, de facto, um panorama sobre a sociedade portuguesa que 
contribui, com certeza, para tornar inteligivel para n6s todos, de uma forma muito 
mais concreta e mais proxima, digamos assim, este pais. Muito obrigada. 

Neste momento iriamos entao passar ao debate. Penso que ha aqui muitas pon
tas, com certeza, que levantaram interrogay6es, quest6es, enfim ... que vao ser, com 
certeza, produtivas no debate e portanto quem quiser e s6 levantar 0 brayo." 

(DJ:" Dinah Ferreira) 

"Desculpem eu pedir ja a palavra mas e exactamente para subverter ainda um 
pouco o inicio do debate. E que eu fiquei curiosa pm·que o Prof. Madureira tinha
-nos prometido falar um pouco do ponto de interrogayao em relayao ao sistema de 
emprego. Eu pressinto que ha ai alguma coisa a ver com o conceito da M." Joao 
Rodrigues ... gostava de ouvir ... Muito obrigado." 

( Prof Madureira Pinto) 

"Realmente eu tinha dito que ia fazer referencia a esse panto de interrogayao que 
esta no t6pico sabre sistema de emprego ... 

A minha ideia e esta: e que ( e de facto is to tem a ver com a proposta de mudanya 
terminol6gica da Maria Joao Rodrigues relativamente a falar-se destes temas em 
termos de mercado de trabalho) ela diz, e muito bem, acho eu, que em Portugal 
falar em mercado de trabalho e, provavelmente, abusivo na medida em que preci
samente o espayo da economia formal onde a 16gica da produyao e oferta de forya 
de trabalho com estabelecimento de preyos, digamos salarios, niveis salariais- que 
essa ideia e mn pouco artificial. Portanto, e preferivel alm·gar este espayo a outros 
domini os, nomeadamente o da economia informal e de ... si m, fundamentalmente 
da economia informal. 

Agora, pm·que e que eu ponho um panto de interrogayao? E pm·que eu tenho 
duvidas que se possa falar a esse respeito de um sistema. A ideia de rede de mobili
zayao de forya de trabalho (que e avanyada por um autor, julgo que Goldman) 
parece-me bastante mais interessante para pensar alguns ... (eu nao digo ... claro 
que este ponto de interrogayao e claramente para criar alguma tensao polemica, nao 
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ha duvida nenhuma). Agora essa ideia de rede de mobiliza~ao de mao-de-obra 
parece-me bastante mais feliz p01·que aponta bem no sentido de perceber algumas 
coisas que se pass am, quer no sector informal todo, se m excep~ao, quer ( como eu 
ja disse ha pouco) em largas zonas do sector formal. 

0 recrutamento da mao-dc-obra faz-sc muito com base em redes informais de 
conhecimento e de parentesco. Isso claro que resolve localmente alguns problemas 
de desemprego, agora o que a prazo cria e condi~oes para sobre-explora~ao, por 
exemplo. Essas rec!es, por outro !ado, nao tem consistencia que se possa coadunar 
com a expressao "sistema": sao recles mutaveis, a transi~ao do emprego para o 
desemprego e permanente (mais uma vez no sector da constru~ao civil isso se veri
fica- as pessoas entram e saem no sistema de emprego a ritmos impressionantes 
- as estatfsticas registam uma parte dessa verdade que sao as entradas e as safdas 
no mercado de trabalho que neste sector sao frequentes, mas ha uma outra parte que 
nao vem nas estatfsticas que tem a ver com mobiliza~ao: por uns dias para a obra, 
por um mes, por dois meses, para depois entrar numa situa~ao de uns dias, uns 
meses de desemprego, etc.). Isto tudo se faz a custa de redes informais (de conhe
cimcntos, insisto) de parentesco eo que faz com que as obras dos estaleiros da cons
tru~ao civil na cidade do Porto, por excmplo, sejam ocupados cliariamente em lar
gufssima propor~ao por sujeitos que se cleslocam diariamente, ou ao fim-de-semana, 
de areas do distrito ou fora do distrito (nao tao longfnquas como isso mas apesar de 
tudo que se situam na periferia do distrito- Baiao, Marco de Canavezes, etc. -
esse circuito faz~se permanentemente) e corresponde a pessoas que, ora estao no 
estaleiro por conta de um empregador intermediario, quer nao, e que as vezes tra
zem um amigo, c que trazem um conhecido e isto tudo se passa de uma forma, de 
facto, tao informal e tao pouco controlada que eu penso que aincla e um excesso em 
falar em "sistema de emprego". Portanto, a outra expressao das rccles de mobili
zayao que estao em permanente muta~ao e nunca estabilizadas parece-me poder ser 
mais interessante para perceber alguns fen6menos espccfficos do emprego em Por
tugal. Mas, enfim, e s6 esta a diferen~a." 

( D1:" M." Emflia Scmtos) 

''H<1 uma questao que eu queria colocar que e uma ccrta preocupa~ao que eu 
tenho. Por temperamento eu nao sou pessimista mas a gentc nao pode fugir as pre
ocupay5es e a realidade. E nao ha duvida que esta questao que falou no emprego 
clandestino (e com toda a amalgama de situa~oes que ele encerra) a mim me preo
cupa particularmente com uma serie de situa~5es que cu penso que nao 
estao visfveis ainda neste momento mas que estarao nos pr6ximos anos que e a 
questao, que ate agora m a is ou men os tem si do re sol vida ( e estes ultimos 20 an os, 
sobretudo, tem mais ou menos resolvido a situa~ao dentro dos limites cla lei) que e 
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a questao de seguran<;:a, de higiene e de acidentes de trabalho. P01·tanto ate agora 
corn os limites que a lei imp6e (e que sao muitos, nomeadamente a historia das pen
s6es e da nao actualiza<;:ao de pens6es na grande maioria das situa<;:6es) a verdade e 
que existe, sobretudo a nfvel da recupera<;:ao ffsica, sobretudo a fase de tratamento, 
ela realmente existe e dentro de parametros ja bastante satisfatorios, podemos dizer 
assnn. 

Eu penso que estas situa<;:6es vem trazer do emprego clandestino uma nova 
situa<;:ao que e o facto do trabalho nem ao menos isso ter. Portanto veremos isso 
daqui a uma serie de anos a repercussao que tern agora o facto de o indivfduo traba
lhar, o facto de um trabalho ja nao ser sequer urn meio de vida mas passar a ser urn 
meio de morte. Isto e realmente a minha preocupa<;:ao. 

Por outro !ado, na nossa area de interven<;:ao do servi<;:o social, falou e penso que 
muito bem, que nos estamos, realmente, sempre numa area de lidar com o 
sofrimento e eu penso que isso tem urn peso muito grande para nos. E, portanto, 
como estou ligada a estas quest6es do emprego, da higiene e da seguran<;:a e, enfim, 
destas repercussoes todas, penso que nos, assistentes sociais que fazemos realmente 
esta media<;:ao- muitas vezes entre o sofrimento e os recursos fracos existentes
isto e um peso muito grande ao qual n6s tambem devemos dar muita aten<;:ao ou 
seja, as condi<;:6es em que muitas vezes n6s trabalhamos, as condi<;:oes de estar tao 
proximo do sofrimento que as vezes n6s nao nos podemos esquecer dele mas que 
isso tem muitas implica<;:oes. Eu lembro-me, nomeadamente, do distrito de Setubal 
quando ha uns anos atras se p6s com a dimensao toda que n6s vimos os problemas 
que se puseram no distrito (que nomeadamente depois a Igreja veio a tornar publico, 
etc.) de muitas colegas assistentes sociais actuantes nessa zona que entraram em 
processos altamente descompensatorios a nfvel de saude e sobretudo a nfvel de 
saude mental. Eu penso que isto e uma preocupa<;:ao mas por outro !ado penso que 
os espa<;:os de debate como os que nos vivemos estes dias e outras iniciativas sao de 
certo modo uma certa lufada de ar fresco que pelo menos nos p6e a pensar sobre as 
coisa e nos pode ajudar, enfim, nao digo a ultrapassar mas a compensar um bocadi
nho estas situa<;:6es." 




