
MOBILIDADE E DESEMPREGO NO MERCADO DE TRABALHO*

Pe dro Por tu gal **
Mó ni ca Dias**

1. INTRODUÇÃO

Uma  for ma  con ven ci o nal   de  ca rac te ri zar  a
si tu a ção do mer ca do de tra ba lho con sis te na de -
com po si ção da po pu la ção em ida de ac ti va em em -
pre ga dos, des em pre ga dos e in ac ti vos. O acom pa -
nha men to da evo lu ção des tas va ri á veis du ran te
pe rí o dos cur tos su ge re que o seu  com por ta men to
é re la ti va men te es tá vel. No en tan to, a in di ca ção de 
es ta bi li da de pode re sul tar quer da fra ca in ten si da -
de de flu xos en tre os três es ta dos re fe ri dos, quer
da com pen sa ção en tre es tes flu xos, ain da que eles
se jam in ten sos. Uma ca rac te ri za ção mais pre ci sa
en vol ve rá, por tan to, a quan ti fi ca ção dos flu xos
bru tos de tra ba lha do res, em pa ra le lo com os cor -
res pon den tes flu xos lí qui dos. O re cur so à in for ma -
ção con ti da nos re gis tos in di vi du ais do In qué ri to
Tri mes tral ao Em pre go pro mo vi do pelo Ins ti tu to
Na ci o nal de Es ta tís ti ca per mi te de ta lhar a aná li se
dos flu xos do mer ca do de tra ba lho por tu guês e
qua li fi car o per fil do seu fun ci o na men to(1).  

2. INTENSIDADE DOS FLUXOS NO MERCADO
DE TRABALHO

O con jun to das tran si ções ob ser va das en tre os
es ta dos de em pre go, de sem pre go e in ac ti vi da de
diz res pei to ao  pe rí o do que me deia en tre o quar to 

tri mes tre de 1995 e o quar to tri mes tre de 1996 (ver
di a gra ma 1). Dis tin guem- se, aqui, tran si ções en tre
es ta dos di fe ren tes e mu dan ças que ocor ram den -
tro do mes mo es ta do des de que en vol vam uma
pas sa gem por um novo em pre go du ran te o ano.

A nota do mi nan te na aná li se dos va lo res de
tran si ção é a for te es ta bi li da de ob ser va da: os in di -
ví du os re por tam, em pro por ções ele va das, a mes -
ma si tu a ção no mer ca do de tra ba lho nos dois mo -
men tos. En tre os in di ví du os que ini ci al men te se
en con tram em pre ga dos, es ti mam- se flu xos para o
de sem pre go e para a in ac ti vi da de mui to re du zi -
dos, sen do, em con tra par ti da, ex pres si vas as mu -
dan ças em pre go- em pre go, que atin gem 7 por cen -
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Nota: Os va lo res apre sen ta dos cor res pon dem às pro por -
ções dos flu xos re gis ta dos, en tre o quar to tri mes tre
de 1995 e o quar to tri mes tre de 1996, no to tal de in -
di ví du os que ini ci al men te per ten cem a cada gru po.

* As opi ni ões ex pres sas no ar ti go são da in tei ra res pon sa bi li da de
dos au to res e não co in ci dem ne ces sa ria men te com a po si ção do
Ban co de Por tu gal.

Os au to res agra de cem ao Pro fes sor Ví tor Gas par os seus co -
men tá ri os e su ges tões. 

** De par ta men to de Es tu dos Eco nó mi cos.

(1) O Ban co de Por tu gal ma ni fes ta ao INE o seu agra de ci men to
pela dis po ni bi li za ção des tes da dos.



to dos em pre ga dos du ran te o ano(2). As tran si ções
ocor ri das a par tir da si tu a ção de in ac ti vi da de são,
so bre tu do, o re fle xo do fac to des te es ta do fun ci o -
nar como uma fon te ali men ta do ra das res tan tes si -
tu a ções no mer ca do de tra ba lho, for ne cen do- lhes,
no me a da men te, os seus ele men tos mais jo vens.
Por úl ti mo, e de acor do com as ex pec ta ti vas, é no
gru po dos in di ví du os que ini ci al men te es tão des -
em pre ga dos que as tran si ções são mais in ten sas. O 
de sem pre go tem, por de fi ni ção, uma na tu re za
tran si tó ria. Não obs tan te, cer ca de 50 por cen to dos 
in di ví du os ini ci al men te des em pre ga dos man têm a 
mes ma si tu a ção no fi nal de 1996, ape sar de para
7.6 por cen to de les ter exis ti do um em pre go in ter -
ca lar que re dun dou  numa nova si tu a ção de de -
sem pre go(3). 

A mag ni tu de dos flu xos bru tos de tra ba lha do -
res en tre as di fe ren tes si tu a ções do mer ca do de
tra ba lho re ve la, na tu ral men te, in ten si da des de
tran si ção con si de ra vel men te su pe ri o res às es pe -
lha das pe los cor res pon den tes flu xos lí qui dos. Esta
pro po si ção, no en tan to, não pre ju di ca a im pres são
ge né ri ca de uma fra ca mo bi li da de en tre as si tu a -
ções em pre go, de sem pre go e in ac ti vi da de(4).

3. ALGUNS FACTORES RELEVANTES

A in di ca ção de for te es ta bi li da de ocor re in de -
pen den te men te do sexo dos in di ví du os. To da via,
na ge ne ra li da de dos ca sos as tran si ções são ain da
mais im pro vá veis en tre as mu lhe res (ver di a gra -
mas 2 e 3). Duas si tu a ções me re cem, no en tan to,
ser des ta ca das. Por um lado, as en tra das na in ac ti -
vi da de su ce dem mais fre quen te men te nes te gru po, 
in di cian do uma mai or pre dis po si ção ao en vol vi -
men to na pro du ção do més ti ca. Por ou tro lado, a
mu dan ça de em pre go é mais fre quen te nos in di ví -
du os do sexo mas cu li no do que nos in di ví du os do
sexo fe mi ni no, su ge rin do que o in ves ti men to na
pro cu ra de um pos to de tra ba lho mais ade qua do

(job sho pping) é mais in ten so nos ho mens do que
nas mu lhe res.     

Ao lon go do ci clo de vida as tran si ções ocor rem
se gun do um per fil bem de fi ni do. No iní cio da vida 
ac ti va quer os in di ví du os em pre ga dos quer os
des em pre ga dos (ver grá fi co 1) mu dam de es ta do
com uma fre quên cia ele va da, sen do esta fre quên -
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(2) Note- se que es tas tran si ções (que têm uma na tu re za cu mu la ti -
va) po dem en vol ver pas sa gens tem po rá ri as por si tu a ções de
de sem pre go e in ac ti vi da de. 

(3) Ver Mata e Dias (1997) para uma dis cus são apro fun da da das
tran si ções den tro do mes mo es ta do.

(4) A in ten si da de dos flu xos no mer ca do de tra ba lho por tu guês é,
apa ren te men te, a mais bai xa da Uni ão Eu ro peia (ver, por
exem plo, Blan chard e Ji me no, 1995).
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Ho mens

Nota: Os va lo res apre sen ta dos cor res pon dem às pro por -
ções dos flu xos re gis ta dos, en tre o quar to tri mes tre
de 1995 e o quar to tri mes tre de 1996, no to tal de in -
di ví du os que ini ci al men te per ten cem a cada gru po.



cia de cres cen te com a ida de. Esta ob ser va ção tra -
duz, para os in di ví du os mais jo vens, a bus ca de
uma co lo ca ção ajus ta da às suas ca pa ci da des pro -
du ti vas. A in ver são des te pa drão, no fi nal da vida
ac ti va, re flec te a pas sa gem à in ac ti vi da de. A pro -
por ção de in ac ti vos que aban do nam esse es ta do
au men ta com a cres cen te in ser ção no mer ca do de
tra ba lho dos in di ví du os que ter mi nam a sua vida
es co lar. Em ge ral, os in ac ti vos re gis tam flu xos de
sa í da mui to re du zi dos.

A for ma ção es co lar in flu en cia si gni fi ca ti va men te
a si tu a ção dos in di ví du os pe ran te o mer ca do de
tra ba lho (ver qua dro 1). In di ví du os com mai or for -
ma ção  es co lar  re gis tam  uma pro ba bi li da de acen -
tu a da men te mais ele va da de se en con tra rem em -

pre ga dos e, con se quen te men te, uma me nor pro ba -
bi li da de de es ta rem in ac ti vos ou des em pre ga dos.
O peso re la ti vo des te gru po de in di ví du os tem
vido a cres cer de vi do ao au men to do ní vel de ins -
tru ção e da taxa de ac ti vi da de das ge ra ções mais
re cen tes, em par ti cu lar dos seus ele men tos fe mi ni -
nos. Por ou tro lado, a es co la ri da de pa re ce cons ti -
tu ir uma fac tor ini bi dor das tran si ções no mer ca do 
de tra ba lho para os que es tão em pre ga dos (ver
qua dro 2). De fac to, a ní veis de ins tru ção mais ele -
va dos cor re pon de uma mai or es ta bi li da de no em -
pre go. No en tan to, a for ma ção es co lar não pa re ce
in flu en ci ar si gni fi ca ti va men te o flu xo de sa í da do
de sem pre go. Por úl ti mo, os in di ví du os com mais
for ma ção es co lar têm mai or pro ba bi li da de de pas -
sa rem de uma si tu a ção de in ac ti vi da de a uma si -
tu a ção de ac ti vi da de.

4. CARACTERIZAÇÃO DO DESEMPREGO

Um as pec to do mer ca do de tra ba lho que é alvo
de es pe ci al pre o cu pa ção e que jus ti fi ca uma ca rac -
te ri za ção  mais  de sa gre ga da  é,  pre ci sa men te,  a
si tu a ção de de sem pre go. A de ter mi na ção do vo lu -
me de de sem pre go con ju ga si tu a ções e di nâ mi cas
mui to he te ro gé neas. Por um lado, o stock de des em -
pre ga dos re sul ta, em cada mo men to, da acu mu la -
ção de flu xos de na tu re za di ver sa: de tran si ções do
es ta do de in ac ti vi da de, que po dem re sul tar, por
exem plo, da si tu a ção dos in di ví du os que ter mi na -
ram o seu per cur so es co lar e que pro cu ram ac ti va -
men te o seu pri mei ro em pre go ou do re tor no  de
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Por si tu a ção ini ci al no mer ca do de
 tra ba lho (1995:IV)
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Em per cen ta gem

Ní vel de es co la ri da de

Sem 
ins tru ção

Bá si co Se cun-
dá rio

Su pe ri or

Ac ti vi da de em 1996:IV

 Em pre ga do . . . . . . . . 26.7 54.7 53.1 79.5
 De sem pre ga do . . . . . 1.3 4.5 5.8 3.4
 In ac ti vo . . . . . . . . . . . 72.0 40.8 41.1 17.1
To tal . . . . . . . . . . . . . . . . 100 100 100 100

Em per cen ta gem

Ní vel de es co la ri da de

Sem
 ins tru ção

Bá si co Se cun -
dá rio

Su pe ri or

Ac ti vi da de em 1995:IV

 Em pre ga do . . . . . . . . 10.1 12.1 10.6 7.8
 De sem pre ga do . . . . . 72.0 56.9 61.6 62.8
 In ac ti vo . . . . . . . . . . . 3.0 9.6 17.3 31.3

Nota: Os va lo res apre sen ta dos cor res pon dem à pro por ção de in -
di ví du os que tran si tam de es ta do.



tra ba lha do res à vida ac ti va; e de tran si ções do es ta -
do de em pre go, de sen ca de a das, por exem plo, pela
des tru i ção de pos tos de tra ba lho (no me a da men te,
de vi do ao en cer ra men to da em pre sa) ou  pelo fim
de con tra tos la bo rais de du ra ção li mi ta da. Por ou -
tro lado, o stock de des em pre ga dos tam bém é de ter -
mi na do pe los flu xos de sa í da da si tu a ção de de sem -
pre go po den do con du zir a si tu a ções de che ga da
dis tin tas: em pre go, no caso da ob ten ção de um
novo pos to de tra ba lho; e in ac ti vi da de, em si tu a -
ções de pre fe rên cia  pela pro du ção do més ti ca, de
re for ma ou de de sen co ra ja men to .

 A de com po si ção do stock de des em pre ga dos de 
acor do com a ra zão da pro cu ra de em pre go (ver
qua dro 3) per mi te iden ti fi car como si tu a ção mais
fre quen te aque la que é de vi da ao fim de um em -
pre go de du ra ção li mi ta da (27.1 por cen to). São, no 
en tan to, os des em pre ga dos nes ta si tu a ção quem
mais ra pi da men te ob tém um novo em pre go (ver
qua dro 4). Em con tra par ti da, a si tu a ção de des pe -
di men to co lec ti vo (14.5 por cen to dos des em pre ga -

dos) está as so ci a da com uma mai or di fi cul da de de 
tran si ção para um em pre go e com uma mai or in ci -
dên cia de des em pre ga dos de lon ga du ra ção (in di -
ví du os que pro cu ram um em pre go por um pe rí o -
do su pe ri or a 12 me ses). 

A mai o ria dos des em pre ga dos (68.5 por cen to
dos in di ví du os que aban do nam a si tu a ção de de -
sem pre go) tran si ta para um em pre go como tra ba -
lha dor por con ta de ou trem (ver di a gra ma 4). A si -
tu a ção mais co mum é a da ob ten ção de um con tra -
to a pra zo (44.9 por cen to dos ex- de sem pre ga dos
são con tra ta dos a pra zo, en quan to 22.3 por cen to
ob tém um con tra to per ma nen te). Ape sar des tas
pro por ções con tras ta rem com as do to tal de em -
pre ga dos, note- se que é ha bi tu al um in di ví duo
con se guir um em pre go como con tra ta do a pra zo e
pos te ri or men te ob ter um con tra to per ma nen te.
Por úl ti mo, do to tal das tran si ções, 22 por cen to
tor nam- se  in ac ti vos,  en quan to  7.9  por  cen to ini -
ci am uma ac ti vi da de como tra ba lha dor por con ta
pró pria. 
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Em per cen ta gem

Ra zões da pro cu ra de em pre go

Pri mei ro 
em pre go

Des pe di-
men to

co lec ti vo

Des pe di-
men to

in di vi du al

Fim de em pre go
de du ra ção
 li mi ta da

Ou tras ra zões

Peso re la ti vo no stock de des em pre ga dos . . . . . . . . . . . . 20.1 14.5 15.2 27.1 23.1
Pro por ção de des em pre ga dos de lon ga du ra ção. . . . . . 33.8 55.3 41.2 29.8 46.3

Em per cen ta gem

Ra zões da pro cu ra de em pre go

Pri mei ro
 em pre go

Des pe di-
men to

 co lec ti vo

Des pe di-
men to

 in di vi du al

Fim de em pre go
de du ra ção
 li mi ta da

Ou tras ra zões

Pro por ção que tran si ta para o em pre go . . . . . . . . 14.1 11.7 13.4 20.6 13.0
Pro por ção que tran si ta para a in ac ti vi da de . . . . . 5.3 3.7 4.0 2.7 4.6



5. PERSISTÊNCIA DO DESEMPREGO E
SUBSÍDIO DE DESEMPREGO 

A aten ção de di ca da ao de sem pre go de lon ga
du ra ção deve- se, em par te, à exis tên cia de uma
cres cen te di fi cul da de em ob ter um pos to de tra ba -
lho à me di da que a si tu a ção de de sem pre go se
pro lon ga no tem po. Esta cons ta ta ção tem su por ta -
do a pro po si ção de que a per sis tên cia do de sem -
pre go po de rá ser de vi da a uma re la ção de de pen -
dên cia en tre o de sem pre go pre sen te e o de sem pre -
go fu tu ro. Numa pers pec ti va mi cro e co nó mi ca,
esta re la ção ne ga ti va en tre a du ra ção do de sem -
pre go e a pro ba bi li da de de re- em pre go tem sido
atri bu í da à de pre ci a ção do ca pi tal hu ma no, à es -
tig ma ti za ção dos des em pre ga dos de lon ga du ra -
ção por par te dos po ten ci ais em pre ga do res, a fe nó -
me nos de de sen co ra ja men to que afec tam a in ten si -
da de da pro cu ra de um pos to de tra ba lho e a efei -
tos in de se ja dos dos re gi mes de apoio ao ren di -
men to dos des em pre ga dos. No pe rí o do con si de ra -
do, ve ri fi ca- se, tam bém em Por tu gal, um de crés ci -
mo si gni fi ca ti vo da pro ba bi li da de de ob ter um em -
pre go com a du ra ção do de sem pre go (ver grá fi co
2), ao con trá rio do que su ce de com as tran si ções
para a in ac ti vi da de que pa re cem exi bir um fra ca
ten dên cia cres cen te. 

A exis tên cia de sis te mas de sub si díos ao de sem -
pre go ca rac te ri za dos por ele va das ta xas de re po si -

ção e du ra ções po ten ci ais é um fac tor fre quen te -
men te in vo ca do para ex pli car os fe nó me nos de
cro ni ci da de e per sis tên cia do de sem pre go na ge -
ne ra li da de dos pa í ses da Uni ão Eu ro peia(5). Em
Por tu gal, a al te ra ção ao en qua dra men to le gal das
con di ções de aces so ao re gi me de sub sí dio de de -
sem pre go de fi ni da em 1989 fa vo re ceu um au men -
to mui to pro nun ci a do da taxa de co ber tu ra do
sub sí dio de de sem pre go nos anos pos te ri o res (ver
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(5) Ver Scar petta (1997) para um es tu do do de sem pre go das eco -
no mi as dos pa í ses da OCDE.
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grá fi co 3). O sub sí dio de de sem pre go pas sou a de -
pen der da ve ri fi ca ção de con di ções de aces so me -
nos res tri tas, que são con di ci o na das so bre tu do
pela his tó ria la bo ral re cen te do tra ba lha dor. O li -
mi te da du ra ção má xi ma do sub sí dio pas sou a es -
tar in de xa do à ida de do tra ba lha dor e a po der
atin gir, no es ca lão etá rio su pe ri or (mais de 55
anos), 30 me ses.

Es ta be le cen do uma ade qua da com pa ra ção en -
tre o com por ta men to dos tra ba lha do res que re ce -
bem sub sí dio de de sem pre go com os tra ba lha do -
res que não re ce bem esse sub sí dio (grá fi co 4) ve ri -
fi ca- se que os des em pre ga dos não- sub si di a dos
tran si tam para o em pre go a um ritmo si gni fi ca ti -
va men te su pe ri or ao dos des em pre ga dos sub si di a -
dos. A su ges tão de que o sis te ma de sub sí dio de
de sem pre go po de rá es tar a con tri bu ir para re fre ar
as tran si ções de sem pre go- em pre go não é afas ta da
pela con si de ra ção do fac to de os des em pre ga dos
sub si di a dos ten de rem a par ti lhar ou tras ca rac te rís -
ti cas que des fa vo re cem as tran si ções para o em -
pre go, no me a da men te, uma ida de mais avan ça da
e uma me nor qua li fi ca ção es co lar(6). Na re a li da de,
o im pac to do sis te ma por tu guês de sub sí di os de
de sem pre go no ritmo de ob ten ção de um pos to de
tra ba lho não pa re ce di fe rir si gni fi ca ti va men te do
ob ser va do em ou tras eco no mi as eu ro pei as. Em

par ti cu lar, a com pa ra ção en tre a ex pe ri ên cia por -
tu gue sa e a es pa nho la re ve la, a este res pei to, um
com por ta men to mui to si mi lar (Bo ver, Gar cía- Pe -
rea e Por tu gal, 1997). 

O sis te ma de sub sí dio de de sem pre go tem, evi -
den te men te, uma jus ti fi ca ção de ca rác ter so ci al en -
quan to re gi me de su por te de ren di men to e de se -
gu ro so ci al. Acres ce ain da que a mera exis tên cia
de um re gi me de se gu ro de de sem pre go ga ran te
uma fun ção de es ta bi li za ção ma cro e co nó mi ca, fa -
vo re ce a ob ten ção de pos tos de tra ba lho ade qua -
dos às qua li fi ca ções dos tra ba lha do res (job ma -
tching), me lho ran do a afec ta ção de re cur sos e, por -
tan to, a re mu ne ra ção do tra ba lho, e es ti mu la a
ofer ta de tra ba lho dos in di ví du os que pre ten dem
ve ri fi car as con di ções de aces so ao sub sí dio de de -
sem pre go. No en tan to, como em qual quer ac ti vi -
da de se gu ra do ra, co lo ca- se o pro ble ma de o se gu -
ra do não agir de acor do com um cri té rio ade qua do 
de mi ni mi za ção do ris co (mo ral ha zard). A im por -
tân cia dos efei tos in de se ja dos dos pro gra mas de

104 Ban co de Por tu gal / Bo le tim eco nó mi co / Se tem bro 1997

Ar ti gos

�

���

���

���

���

���

���

���

���

���

�

� � �� �� �� �� ��

'XUDomR�GR�GHVHPSUHJR��HP�PHVHV�

5HFHEHP�VXEVtGLR�GH�

GHVHPSUHJR

1mR�UHFHEHP

VXEVtGLR�GH�

GHVHPSUHJR

(6) Ver Por tu gal e Addi son (1997) para um es tu do apro fun da do
do im pac to do sub sí dio de de sem pre go nas tran si ções do de -
sem pre go.
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se gu ro de de sem pre go de pen de das con fi gu ra ções 
es pe cí fi cas de cada sis te ma (con di ções de aces so,
taxa de re po si ção, du ra ção má xi ma, etc.) ad mi tin -
do- se que, em ge ral, o pe rí o do má xi mo de atri bu i -
ção do sub sí dio de de sem pre go exer ce a in flu ên cia 
mais de ci si va(7). 

6. CONCLUSÃO

A exis tên cia de bar rei ras à mo bi li da de dos tra -
ba lha do res ten de a tra du zir- se, no lon go pra zo,
numa de fi ci en te afec ta ção de re cur sos e, por tan to,
num pro ble ma cró ni co de pro du ti vi da de. Um sin -
to ma cla ro da im por tân cia des sas bar rei ras no caso 
por tu guês é a fra ca in ten si da de com que se pro ces -
sam as tran si ções no mer ca do de tra ba lho. Im por -
ta rá, as sim, apro fun dar o es tu do da re la ção en tre
os ele men tos de ri gi dez mi cro e co nó mi ca e a apa -
ren te os si fi ca ção do mer ca do de tra ba lho por tu -
guês. Por um lado, tan to o en qua dra men to le gal
das re la ções la bo rais (em par ti cu lar a le gis la ção de
pro tec ção ao em pre go) como as bar rei ras à mo bi li -
da de geo grá fi ca (no me a da men te, a si tu a ção de
blo queio do mer ca do de ar ren da men to ha bi ta ci o -
nal) im põem cus tos de ajus ta men to si gni fi ca ti vos
nas di nâ mi cas da pro cu ra e da ofer ta de tra ba -
lho(8). Por ou tro lado, quer os me ca nis mos de ga -
ran tia de ren di men tos (como o sa lá rio mí ni mo, o
sub sí dio de de sem pre go ou o ren di men to mí ni mo
ga ran ti do), quer a per sis tên cia de bol sas de em pre -
go fra ca men te per me á veis às con di ções ge rais do
mer ca do de tra ba lho, ten dem a fa zer ele var os sa -
lá ri os de re ser va e, por tan to, a di fi cul tar acei ta ção
de ofer tas de em pre go me nos re mu ne ra do. 

Na ava li a ção das po lí ti cas de em pre go ha ve rá,
sem pre, que pon de rar de vi da men te os ob jec ti vos
de equi da de e efi ci ên cia. É, no en tan to, fre quen te
ob ser var uma as so ci a ção per ver sa en tre os de síg -
nios de equi da de anun ci a dos e os re sul ta dos efec -
ti va men te ga ran ti dos. De fac to, é mui tas ve zes re -
co nhe ci do que al gu mas des sas po lí ti cas ten dem a
des fa vo re cer a si tu a ção dos tra ba lha do res me nos

qua li fi ca dos, dos des em pre ga dos, dos jo vens e dos 
tra ba lha do res com vín cu los la bo rais me nos es tá -
veis (os outsi ders) em re la ção aos ou tros tra ba lha -
do res (os in si ders).

Mes mo na pers pec ti va do bem- estar dos in di ví -
du os, não é in di fe ren te a in ten si da de com que ocor -
rem os flu xos no mer ca do de tra ba lho. De fac to,
para uma taxa de de sem pre go equi va len te, afi gu ra-
 se mais de se já vel um mer ca do de tra ba lho (mais
fle xí vel) ca rac te ri za do por ta xas de in ci dên cia de
de sem pre go ele va das mas du ra ções do de sem pre -
go cur tas, do que um mer ca do de tra ba lho (mais rí -
gi do) com ta xas de in ci dên cia mais bai xas mas du -
ra ções de de sem pre go mais lon gas. Esta aná li se pa -
re ce in di car que o per fil do mer ca do de tra ba lho
por tu guês, mes mo após des con tar a in flu ên cia das
flu tu a ções cí cli cas, ten de a apro xi mar- se mais da
se gun da ca rac te ri za ção do que da pri mei ra.  
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(7) No caso por tu guês é ain da cla ro que o sis te ma de sub sí dio de
de sem pre go des fa vo re ce a acei ta ção de em pre gos em re gi me
de part- ti me (Por tu gal e Addi son, 1997). 

(8) Grubb and Wells (1993) con si de ram a le gis la ção por tu gue sa
so bre pro tec ção ao em pre go como a mais rí gi da dos pa í ses da
UE.


