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1 - lntrodu~ao 

Os contratos de trabalho a termo, ou os contratos a prazo, como geral
mente sao designados, foram introduzidos em Outubro de 1976 pelo I Governo 
Constitucional e visavam explicitamente dotar as empresas de um instrumento 
flexfvel de ajustamento da mao-de-obra, dadas as evidentes restric;oes existen
tes em materia de despedimentos, nomeadamente no tocante a despedimentos 
individuais, permitindo-se estes apenas em circunstancias bem delimitadas e de 
ambito disciplinar, das quais se exclufam, par definic;ao, as de natureza econ6-
mica, isto e, baseadas em motivos de gestae~ (Teixeira, 1996a). 

Estando a genese do regime de contratos a prazo directamente ligada a 
um regime de despedimentos protector da estabilidade e seguranca do empre
go, seria de aguardar que a aprovac;ao de um diploma de caracterfsticas mar
cadamente liberalizantes como o Decreta-Lei n.Q 781/76, de 28 de Outubro, con
duzisse a um rapido crescimento do volume de trabalhadores nao permanentes 
(isto e, de trabalhadores com contratos a termo), para mais atravessando o Pafs 
um perfodo de forte instabilidade econ6mica e social, resultante, no domfnio do 
mercado de trabalho, da implantacao de um novo sistema de relac;oes industri
ais alicerc;ado no direito de liberdade sindical, no direito a greve e na negocia
cao colectiva (Teixeira, 1996b). Em menos de uma decada, de um fen6meno 
praticamente desconhecido durante o antigo regime, os contratos a prazo pas
saram a abranger mais de 1 0 % dos trabalhadores par conta de outrem, che
gando a atingir, em 1988, 20% (INE, lnquerito ao Emprego). 

Um pouco par toda a Europa, o trabalho temporario [em sentido amplo (1)] 
conhecia tambem uma importancia crescenta, particularmente em Espanha e 
Franca, onde o trabalho nao permanente passara, entre 1983 e 1991, de 11 ,3 % 
para 32,2 % e de 3,3 % para 1 0 % do total do emprego par conta de outrem, 
respectivamente (Bentolila e Dolado, 1994, table 1 ). Dada esta magnitude, atri-

(*) Agradecemos os comentarios de urn consultor an6nimo. Sao devidos, igualmente, os 
agradecimentos a Agustin Duarte, Joao Rebelo, John Addison, Pedro Portugal, Rui de Almeida e 
Sousa Andrade pelas multiplas sugest6es e repetido incentive. Os eventuais erros e omissoes 
continuam da responsabilidade do autor. 

(**) Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. 
(1) Usaremos a expressao trabalho temporario em sentido estrito para designar o trabalho 

em regime de trabalho temporario (agency-workers, na expressao anglo-sax6nica) e trabalho tem
porario em sentido amplo o trabalho nao permanents total, isto e, ligado ou nao a empresas de 
trabalho temporario (v. sec<;:ao 2.4.). 
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bufda com frequencia a rigidez das leis sobre despedimentos e a extensao dos 
beneffcios de desemprego (OECD, 1994, e CEPR, 1995), surgem na literatura 
diversas contribuic;:6es visando a avaliac;:ao dos efeitos do regime de contratos 
a prazo, quer sobre o nfvel de emprego (Bentolila e Saint-Paul, 1992} quer sobre 
os salarios (Jimeno e Toharia, 1993}, com destaque para o caso espanhol, sem 
duvida devido as proporc;:6es que o fen6meno tinha atingido nesta economia. 

Partindo da referida relac;:ao entre introduc;:ao dos contratos a termo e re
gime de despedimentos, mais tarde confirmada com a alterac;:ao simultanea da 
lei dos despedimentos e dos contratos a termo em 1989, propomo-nos aqui 
avaliar o impacte das principais alterac;:6es legislativas sobre o volume de tra
balhadores nao permanentes, recorrendo para o efeito a um modelo de leitura 
simples mas capaz de explicar com precisao as flutuac;:6es observadas nos flu
xos de trabalho permanente e nao perm-anente. Assim, ap6s o estudo da esta
cionariedade, procurou-se averiguar, por um lado, da existencia de uma rela
c;:ao de equilfbrio de Iongo prazo (ou de cointegrac;:ao) entre emprego nao 
permanente, emprego permanente e output, e, por outro, da velocidade de re
cuperac;:ao desse equilfbrio uma vez perturbado por forc;:a de choques externos. 

Saliente-se, desde ja, que neste estudo a unidade estatlstica trabalho nao 
permanente corresponde estritamente a serie estatfstica apurada pelo INE atra
ves do seu lnquerito ao Emprego. Nao contempla, portanto, as situac;:6es de 
trabalho independente equiparado a traba/ho por conta de outrem por tempo 
determinado, tambem designados falsos independentes. Duas ordens de raz6es 
motivam esta opc;:ao. A primeira, e mais 6bvia, prende-se com a disponibilidade 
de dados. Enquanto para os trabalhadores por conta de outrem com contratos 
nao permanentes existe uma serie trimestral continua iniciada em 1983 e publi
cada por uma fonte segura, relativamente aos falsos independentes nao ha 
qualquer recolha sistematica, nem pelo INE nem por nenhuma outra instituic;:ao, 
e as estimativas avulso que vao surgindo a publico, para alem de frequente
mente pouco rigorosas, apresentam valores dificilmente compatfveis, que vao 
desde «quase metade da populac;:ao empregada em situac;:ao de trabalho atfpi
co•• (2) ate um magro 1 % de falsos independentes (3) E obvio que a excessiva 
incerteza quanta a efectiva magnitude do fen6meno dos falsos independentes 
inviabiliza o seu adequado tratamento estatfstico. Por outro lado, as estimativas 
conhecidas tendem a subestimar, quer uma preferencia crescente por parte da 
populac;:ao activa por caracterfsticas pr6prias do trabalho independente, quer 
ainda uma possfvel alterac;:ao no padrao de preferencias intertemporais e do 
grau de aversao ao risco por parte de alguns trabalhadores, sobretudo entre os 
mais jovens. A nossa escolha, porem, e de natureza pratica, determinada pela 
acessibilidade de dados homogeneos, fiaveis e disponfveis por um perfodo 
suficientemente Iongo. Nao se ignora, contudo, que desta forma uma fatia im
port~nte de efectivo tra-balho dependente· nao permanente ilao e tida em devi-

(2) Jornal Publico, de 3 de Marc;:o de 1997. 
(3) Freire, 1995, p. 70, quadro 22. Percentagem em rela9ao ao total de trabalhadores gor 

conta propria. 
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da conta na constrw;:ao da variavel dependente testada no modele empfrico e 
par n6s designada de emprego ou trabalho nao permanente. 

Antecipando um pouco os resultados, a principal ila<;:ao deste estudo pare
ce ser a existencia de uma rela<;:ao de equilibria de Iongo prazo, segundo a 
qual maiores acrescimos de trabalho nao permanente se encontram associados a 
uma menor utiliza<;:ao de trabalho permanente. Esta rela<;:ao, em si mesma, pouco 
tem de surpreendente. Apenas confirma a ideia, bastante difundida, de que as em
presas consideram o trabalho permanente e nao permanente como substitutes pr6-
ximos e que, em consequencia, tendem a recorrer aos contratos a termo para satis
fazerem necessidades adicionais, permanentes ou nao, de mao-de-obra. Por outre 
lado, e com base nos modelos uniequacionais de correc<;:ao dos desvios, foi possfvel 
obter nao s6 a confirma<;:ao da hip6tese de cointegra<;:ao das variaveis, como tam
bam se apurou uma forte velocidade de ajustamento, na ordem dos 70 %, sem dlivida 
indicativa de que o mercado de trabalho, do ponte de vista da utiliza<;:ao repartida de 
trabalho permanente e de trabalho a prazo, tende a retomar rapidamente a sua tra
ject6ria de equilibria de Iongo prazo. Nao sao, no entanto, detectaveis efeitos visfveis 
da altera<;:ao do regime de contratos a prazo verificada em 1989. 

0 nosso trabalho esta organizado da seguinte forma: ap6s esta introdu
<;:ao, segue-se a descri<;:ao das principais altE)ra<;:6es legislativas registadas no 
regime de contratos de trabalho a prazo nas ultimas tres decadas, mais preci
samente desde a lei do contrato individual de trabalho de 1966; na sec<;:ao 3 
apresentamos os dados utilizados e na sec<;:ao 4 discute-se o modele explica
tive de trabalho temporario, incluindo a estacionariedade das series, analise da 
estabilidade do modele ECM e exogeneidade das variaveis; na sec<;:ao 5 apre
sentamos as principais conclusoes. 

2 - A evoluc;ao do regime de contratos a prazo e de trabalho temporario 

2.1 - Os contratos a prazo na lei do contrato individual de trabalho 

A lei do contrato individual de trabalho (Decreta-Lei n.Q 47 031, de 27 de 
Maio de 1966, depois revisto pelo Decreta-Lei n.Q 49 408, de 24 de Novembro 
de 1969) definia tres tipos de trabalhadores: permanentes, sazonais e even
tuais. Par trabalhador permanente entendia-se todo aquele com contrato sem 
prazo (ou seja, par tempo indeterminado); par trabalhador sazonal o que se 
encontrava em actividade assim classificada par lei. Trabalhador eventual cor
respondia a categoria residual de trabalhador nao permanente em actividade 
nao sazonal. Ao fim de seis meses de trabalho consecutive, o trabalhador even
tual passava a trabalhador permanente, caso continuasse a prestar servi<;:o na 
empresa. Era-lhe tambem reconhecido o direito de preferencia na contrata<;:ao 
a tftulo permanente, caracterfstica, alias, extensfvel aos trabalhadores sazonais. 

Os contratos de trabalho poderiam ser celebrados com ou sem prazo. 
Dando clara preferencia a estes ultimos, a lei do contrato individual de trabalho 
impedia a celebra<;:ao de contratos a prazo concebidos para iludir as disposi
<;:6es aplicaveis aos contratos sem prazo, principia reafirmado em todas as inter-
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ven96es legislativas posteriores (4). Esta preferencia manifestava-se, ainda, ao 
considerar sem prazo todo o contrato que nao estipulasse explicitamente a sua 
dura9ao, salvo se da propria natureza do trabalho prestado resultasse uma re
conhecida limita9ao temporal. Por outro lado, e sempre em refor9o do mesmo 
princfpio, uma vez estabelecido o prazo, certo ou incerto, se a rela9ao de tra
balho persistisse para alem desse prazo, o contrato passava a contrato sem 
prazo. A caducidade do contrato no termo do prazo acordado nao dava, no 
entanto, Iugar a qualquer indemniza9ao nem existia qualquer obriga9ao de avi
so previo de nao renova9ao do contrato a prazo. 

Como diz Bettencourt (1996, p. 78), os contratos a prazo tinham entao uma 
fraca utiliza9ao devido a facilidade de rescisao dos contratos por tempo indeter
minado, resultante, por sua vez, de urn regime de despedimentos que consa
grava na pratica urn regime de quase employment-at-will, pois permitia, no limi
te, e salvaguardadas as clausulas respeitantes ao perfodo de aviso previo e a 
indemnizavao, o despedimento por qualquer razao e por razao nenhuma (Tei
xeira; 1996a). Seria, como veremos, necessaria aguardar pela revoga9ao do 
regime de despedimentos, em 1975, e pela aprova9ao da nova lei sobre con
tratos a prazo de 1976 para se assistir a uma verdadeira explosao dos contra
tos a termo. 

2.2- A Lei dos Contratos a Prazo de 1976 

Nao tendo o primeiro pacote !aboral p6s-25 de Abril de 197 4- Decreto
-Lei n.Q 292/75, de 16 de Junho, e Decreto-Lei 372-A/75, de 16 de Julho (Tei
xeira, 1996a) - introduzido qualquer .altera9ao na regulamenta9ao dos contra
tos de trabalho a prazo, a revoga9ao do regime definido pela lei do contrato 
individual de trabalho de 1969 apenas teve Iugar em 197~, com o Decreto-Lei 
n.Q 781/76, de 28 de Outubro. 

De acordo com o novo texto, s6 era permitida a celebra9ao de contratos 
a prazo por termo certo (isto e, por tempo determinado). Quanto a dura9a0, 
permitia-se fixar urn perfodo inferior a .seis meses apenas quando <<se tratasse 
de urn servi9o determinado ou de uma obra concretamente definida». Estabe
lecia-se, por outro lado, urn perfodo de pre-aviso de oito dias sobre o termo do 
contrato que isentava o empregador de qualquer indemniza9ao, assim como se 
limitava a renova9ao do contrato ate ao maximo de tres anos, sem indica9ao, 
no entanto, do n(Jmero limite de renova96es. 

Nao obstante todas estas limita96es, o Decreta-Lei n.Q 781/76 nao exigia 
uma justifica9ao para a limitac;:ao temporal do contrato, a excep9ao dos contra-

(~) Como veremos nas sec<;:5es seguintes, esta e uma norma de diffcil aplica<;:ao pratica, que 
motivou ainda recentemente nova interven<;:ao legislativa no sentido de uma completa explicita<;:§o 
dos motives subjacentes a fixa<;:ao de um limite temporal ao contrato de trabalho. Falamos da Lei 
n.Q 38/96, de 31 de Agosto, a qual refere no seu artigo 3.Q, n.Q 1, ·que o motivo justificative «SQ e 
atendfvel se mencionar concretamente os factos e circunstancias que integram esse motivo». 
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tos com dura9ao inferior a seis meses (5). Em parte deliberada, esta caracterfs
tica deu Iugar a um forte crescimento do trabalho nao permanente, dadas as 
fortes limita96es existentes sabre a cessa9ao do contrato de trabalho introdu
zidas pelo Decreta-Lei n. Q 372-A/75, refor9adas mais tarde pelo Decreta-Lei 
n.Q 84/76, de 28 de Janeiro, que eliminou o despedimento par motivo atendfvel. 
Foi pais, sem surpresa, que o primeiro registo oficial efectuado pelo INE (2.Q tri
mestre de 1983) anunciava 19,8 % de trabalhadores par conta de outrem com 
contratos nao permanentes. 

2.3 - A lei dos despedimentos e dos contratos a prazo de 1989 

Em 1976, a lei sabre contratos a prazo surgiu com o prop6sito evidente 
de contrabalan9ar a rigidez existente em .materia de despedimentos. A inter
venvao legislativa que se lhe segue, em 1989, procura, de novo, actuar sabre 
a flexibilidade do mercado de trabalho, impondo maiores limita96es na utiliza
vao dos contratos a termo, ao mesmo tempo que liberaliza o regime de despe
dimentos no sentido de permitir o despedimento individual par raz6es econ6mi
cas. Oeste pacote de medidas- Decreta-Lei n.Q 64-A/89, de 27 de Fevereiro
resulta uma tipificayao muito mais cuidada dos contratos a prazo, estabelecida 
com o intuit9 explfcito de limitar a utilizayao, admitidamente perversa, que vi
nha sendo dada a este tipo de contratos. 

0 artigo 41. Q' n. Q 1, do Decreta-Lei n. Q 64-A/89 indica oito situa96es em 
que sao permitidos os contratos a termo, certo ou incerto: a) substitui9ao tem
poraria de trabalhadores; b) acrescimo excepcional da actividade; c) actividade 
sazonal; d) tarefa ocasional; e) lan9amento de uma nova ac9ao de dura9ao 
incerta; ~ execuyao, direcyao e fiscaliza9ao de trabalhos de construvao civil e 
outros; g) desenvolvimento de projectos nao correntes; e h) casas especiais 
previstos na polftica de emprego. . 

Tambem quanta a renovavao dos contratos a prazo, estabelecem-se con
di<f6es adicionais em rela9ao a legislavao anterior. Para alem da celebravao 
par escrito, que se mantem, limita-se a duas vezes o numero de renova96es, 
nao podendo a durac;ao total exceder tres anos consecutivos [dais anos no caso 
da alfnea e)], nem ser celebrado par um perfodo inferior a seis meses, excepto 
nos casas previstos nas alfneas a) e d). Nas situac;oes correspondentes as 
alfneas a), c), ~ e g) e permitido, ao contrario do Decreta-Lei n.Q 781/76, o 
contrato a termo incerto, sendo a dura9ao determinada pelo tempo necessaria 
a conclusao da tarefa ou a substitui9ao do trabalhador. Manteve-se o perfodo 
de oito dias de aviso previa para os contratos a termo certo, bern como, na 
sua falta, a renovayao automatica. Se a dura9ao limite fosse excedida, o con
trato converter-se-ia em contrato sem termo. No caso dos contratos a termo 

(5) Apesar de algumas divergencias, a interpreta9ao dominante ia no sentido de ser desne
cessaria a existencia de uma razao objectiva para a celebra9ao do contrato a termo com dura9ao 
superior a seis meses (Bettencourt, 1996, pp. 90-97). 
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incerto, a ausencia de pre-aviso da Iugar a indemnizagao, e se, passados 15 
dias sabre a conclusao da actividade, o trabalhador continuar ao servigo, o 
contrato converte-se em contrato sem termo. 

2.4- 0 regime de trabalho temporario em sentido estrito 

lntimamente relacionado com o regime de contratos a prazo, encontra-se 
o contrato <<triangular» de trabalho temporario, pela primeira vez regulamentado 
em Portugal atraves do Decreta-Lei n. Q 358/89, de 17 de Outubro. Contrato tri
angular precisamente porque envolve tres agentes: a empresa de trabalho tem
porario (ETT), o utilizador (U) e o trabalhador temporario (TT). Neste regime, 
embora a prestagao de servigos se faga sob direcgao de U, o vinculo jurfdico
-laboral (o contrato de trabalho temporario) estabelece-se com ETT, a quem 
compete remunerar, exercer o poder disciplinar e garantir as obrigag6es para 
com a seguranga social e o seguro contra acidentes de trabalho, entre outros. 
Entre ETT e U, par seu turno, estabelece-se um contrato de utilizagao de tra
balho temporario. 

0 diploma sabre trabalho temporario de 1989 consagra importantes limita
g6es legais ao exercfcio da actividade de trabalho temporario, satisfazendo, em 
parte, as exigencias das organizag6es de trabalhadores em forte oposigao a 
uma excessiva proliferagao das empresas de trabalho temporario. Assim, as ETT 
necessitam de obter previa autorizagao par parte do ministerio da tutela e, uma 
vez obtida a autorizagao para exercer a actividade, terao de celebrar com o 
trabalhador temporario um contrato de trabalho temporario, ao qual se aplica o 
regime legal dos contratos a termo. Tambem o recurso ao trabalho temporario 
par parte da empresa utilizadora U se encontra, no mesmo diploma, bastante 
limitado, com requisitos muito pr6ximos dos que foram estipulados para a cele
bragao dos contratos a prazo. 

Em geral, a duragao do contrato de utilizagao nao pode exceder a cessa
gao da causa justificativa, nao podendo mesmo exceder em alguns casas os 6 
meses. A renovagao, obtida mediante autorizagao, e sempre obtida a titulo 
excepcional e a nao observancia dos prazos definidos na lei transforma o traba
lho temporario em trabalho permanents ligando o trabalhador e a empresa uti
lizadora (6). 

3 - Trabalho nao permanente: OS dados 

Para analise da evolugao do trabalho nao permanents (trabalho tempora
.rio em sentido amplo), vamos considerar duas series cronol6gicas trimestrais 
- emprego permanente e emprego nao permanente - definidas como o total 
de trabalhadores par conta de outrem com contrato par tempo indeterminado e 

(6) Saliente-se que, a partir da Lei n.9 39/96, de 31 de Agosto, a nulidade do contrato de 
utiliza<;:ao acarreta a transforma<;:ao do contrato de trabalho temporario em contrato de trabalho 
sem termo, celebrado entre o trabalhador e o utilizador. De acordo com o Decreta-Lei n.9 358/89, 
existindo nulidade, o contrato de trabalho temporario passava a contrato de trabalho a termo. 
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com contrato a termo, respectivamente. Estas series, publicadas pelo INE (ln
querito Permanente ao Emprego e lnquerito ao Emprego), abrange o perfodo 
1983:2-1995:4, nao sendo possfvel, par falta de recolha estatfstica, cobrir o 
perfodo entre 1976 e 1982, pelo que, em rigor, ficara par analisar o impacte da 
primeira regulame.ntayao dos contratos a prazo p6s-25 de Abril - o Decreta-Lei 
n.Q 781/76. Par outro lado, nao e possfvel apresentar separadamente as series 
sabre trabalho temporario em sentido estrito (ao abrigo de contratos de traba
lho temporario). Em todo o caso, relembre-se que, legalmente, as contratos tri
angulares de trabalho temporario apenas puderam ser celebrados a partir de 
outubro de 1989, nao se verificando a partir desta data qualquer alterayao sig
nificativa, a excep9ao da Lei n.Q 39/96, referida no n.Q 2.4. Dado que, par um 
lado, o regime de trabalho temporario definido pelo Decreta-Lei n.Q 358/89 obri
ga a que as contratos celebrados entre as empresas de trabalho temporario e 
as trabalhadores temporaries obede9am ao regime de contratos a prazo e, par 
outro, o recurso ao trabalho temporario apenas se pode fazer em condi96es 
em tudo semelhantes as que sao exigidas pelo Decreta-Lei n.Q 64-A/89, pare
ce-nos razoavel nao proceder a uma divisao entre trabalhadores com contratos 
a prazo baseada na origem do contrato, au seja, no facto do trabalhador estar 
au nao ligado a uma empresa de trabalho temporario. 

FIGURA 1 

Trabalhadores com contrato permanente em propor~iio do emprego total 
por conta de outrem, 1982-1995:4 

0.22,.----------------, 

0.10 

o.o81, , .. , ,, , , , ,, .. , , .. '" ",,,, ,, .. , , , I 
84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 

A figura 1 mostra-nos a evoluyao do trabalho nao permanente ao Iongo 
do perfodo compreendido entre 1983 e 1995. Com valores da ordem dos 13-
14 % em meados da decada de 80, o trabalho nao permanente atinge o seu 
pica de utilizayao na passagem da decada, para baixar de forma continua ate 
ao valor mfnimo de 9,7 %, no 1.Q trimestre de 1995. Quanta a sua distribuiyao 
par sectores, verifica-se que a percentagem de contratos a prazo e particular
mente elevada na construyao civil e obra publicas (36,7 %, entre 1984 e 1993) 
e no comercio, restaurantes e hoteis (15,7 %). Na industria transformadora a 
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media e de 14,7 %, enquanto transportes e comunica96es (4,9 %), banca 
(1, 1 %) e seguros (2,9 %) situam-se claramente abaixo da media nacional 
(14,8 %) (7). 

FIGURA 2 

Emprego total (E), emprego por conta de outrem (TCO) e emprego permanente (EP), 
1982:3-1995:4 (milhares de trabalhadores) 
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Para um melhor enquadramento da discussao, a figura 2 apresenta as 
series correspondentes ao emprego total (E), emprego par conta de outrem 
(TCO) e emprego permanente (EP), sendo visfvel a quebra, em termos absolu
tes, das tres series a partir do infcio da decada de 90. Nao e, contudo, objecto 
deste estudo a investiga9ao dos factores que conduziram, durante os anos 90, 
a um desempenho, menos conseguido do mercado de trabalho do ponto de 
vista da cria9ao de emprego. A nossa preocupavao primordial consists em 
determinar em que medida o comportamento do trabalho nao permanente se 
tem ajustado as flutua96es do ouput e do trabalho permanente e, ao mesmo 
tempo, em saber see possfvel identificar, estatisticamente, algum efeito da dupla 
interven9ao legislativa de 1989. 

4 - Um modelo explicativo do trabalho nao permanente 

Na formulavao do modele empfrico vamos considerar, como ponto de 
partida, o modele te6rico apresentado par Charraud (1993), que, partindo das 
hip6teses neoclasicas tradicionais e de tres fontes principais de trabalho tem
porario em sentido estrito - substitui9ao de trabalhadores, acrescimos de acti-

(7) MESS, Relat6rio da Conjuntura (varios numeros). Note-se que, ao contrario das series 
publicadas pelo INE, o apuramento feito pelos servir;:os do Ministerio do Emprego e da Seguranr;:a 
Social (MESS) nao inclui o emprego no sector publico administrative. 
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vidade e novas actividades e reestrutura96es -, obtem uma relaQao, nos n1ve1s 
das variaveis, entre emprego nao permanente, emprego total, investimento e 
produto. Ao contrario de Charraud, nao iremos incluir o investimento como va
riavel explicativa, e, no Iugar do emprego total, colocaremos o emprego perma
nente, tendo por base que, no primeiro caso, e muito forte a colinearidade entre 
investimento e output (mesmo nas primeiras diferenQas) e que, no se-gundo, o 
emprego nao permanente (variavel dependente) representa uma percentagem 
muito significativa. do emprego total (entre 10 e 20 %). 

Uma formulaQao como esta, ao excluir as variaveis-preQo do conjunto das 
variaveis explicativas, torna-se particularmente atractiva para o estudo de ajus
tamentos puros de quantidades, em particular, para a analise do ajustamento 
do trabalho temporario em face de variaQ6es da produQao e do volume de tra
balho permanente. Urn modelo puro de ajustamento de quantidades nao igno
ra, seguramente, a importancia das variaveis de preQOS. Trata-se, contudo, de 
urn artiffcio c6modo que visa concentrar a analise no processo de ajustamento 
de urn conjunto particular de variaveis. Nao isenta de crfticas, esta e uma pra
tica que encontra extensa aplicaQao na literatura (Abraham e Houseman, 1993, 
1994, Hamermesh, 1993, entre outros). Procurou-se, pais, em termos metodo-
16gicos, utilizar urn modelo empfrico largamente testado com o cuidado de lhe 
emprestar, desta vez solido tratamento das series cronol6gicas, com recurso 
nomeadamente as tecnicas da co-integraQao. 

4.1 - Raizes unitcirias e cointegragiio 

A figura 3 apresenta - em nfveis e nas primeiras diferenQas- as series 
trimestrais sabre trabalho nao permanente (LNP), trabalho permanente (LP) e 
produto (L Y) (PIB a preQOS de 1990). Todas as variaveis estao expressas em 
logaritmos, sendo visfvel a nao estacionariedade das series em nfveis. 

FIGURA 3 

Emprego niio permanente (LNP, DLNP), emprego permanente (LP, DLP) e output 
(LV, DL Y) em niveis e em primeiras diferengas, respectivamente 
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Para a determinac;ao da ordem de integrac;ao das series utilizou-se o tes
te-t de ADF e o teste-z de Phillips-Perron (Hamilton, 1994, cap. 17). No teste-t 
de ADF aplicamos a «abordagem do geral para o particular», ou seja, partindo 
de um numero de desfasamentos igual a quatro, fomos eliminando sucessiva
mente os desfasamentos nao significativos de maior ordem sempre que a eli
minac;ao nao introduzisse autocorrelac;ao na equac;ao estimada. No estudo da 
autocorrelac;ao utilizamos o teste LM de quarta ordem. 

Como se pode verificar atraves da tabela 1, quer o teste-t de ADF quer o 
teste-z de Phillips-Perron indicam estacionaridade das series nas primeiras di
ferenc;as, um resultado que, pelo menos para a serie sobre o produto, e co
mum na literatura. 

TABELA 1 

Testes de estacionariedade ADF e Phillips-Perron (P-P) 

1(1) vs. 1(0) 1(2) vs. 1(1) 

ADF P-P ADF p.p 

t, k LM:,'(4) t, t, k LM:/(4) t, 

LNP ............................. -2,49 4 6,88 -1,55 -10,31 3 4,73 - 7,96 
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1(1) vs. 1(0) 1(2) vs. 1(1) 

ADF P-P ADF P-P 

t, k LM:,2(4) t, t, k LM:,'(4) t, 

LP ............................... -1,20 2 7,90 -1,88 - 5,90 1 5.57 -11,46 
LV ............................... -0,05 3 3,71 -1,11 - 5,70 2 3,49 -10,44 

Nota.- A equa9ao estimada: Lly1= a+ A.y1_1 + L~=' ~f\Yr-;+ 8T + e~ onde T representa o 

trend linear. No teste ADF, k designa o numero de desfazamentos obtidos atraves da abordagem 
do geral para o particular (v. sec9ao 4.1.). Valor crftico para os testes ADF e P-P a 1% (tabela 
de Fuller): - 4,04. 

Tendo calculado a ordem de integragao, procurou-se, de seguida, estudar 
a possibilidade de cointegragao entre as variaveis emprego nao permanente, 
emprego permanente e output. 

Para o efeito, partiu-se da relagao ce estatica ce de cointegragao nos nfveis 
das variaveis nao estacionarias, com inclusao de uma constante e de um trend: 

LNPr= CXo + a1LPr+ ~LYr+ '&T + cr (1) 

A estimagao do modelo (1) at raves da regressao linear classica permitiu
-nos obter (desvios padroes entre parentesis): 

LNPr =- 16,35 - 2,91 LPr + 6,07 L Yr- 0,03 T 
(3, 17) (0,33) (0,33) (0,002) (2) 

T=51; R2=0,89; 8=0,076 DW=1,75 

A hip6tese nula de nao cointegragao das variaveis LNP'!-.LP e LYe entao 
discutida a partir das propriedades dos erros Or= LNPr- LNPt> sendo que o 
vector estimado em (2) pode ser considerado uma boa aproximagao ao verda
deiro vector de cointegragao se e s6 se os erros Or forem estacionarios. 

FIGURA 4 

Erros da equa~ao de cointegra~ao (01) 
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Os erros estimados encontram-se representados na figura 4, parecendo 
poder concluir-se, por inspecgao visual, pela sua estacionariedade. Para anali
se formal da ordem de integragao da serie dos erros, utilizou-se a equagao 
(sem constante nem trend, uma vez que estes termos foram ja inclufdos na 
regressao de cointegragao [Banarjee et a/., 1993, p. 212)]: 

A ~ A ~4 A 

Aut= 1\,ut-1 + ~i= 1 a;f1ut-; + £; (3) 

Adoptando a. abordagem do geral para o particular foi possfvel eliminar 
todos os desfasamentos AOH, tendo resultado o teste-t de DF: 

A0r=- 0,8801_1 
(0,141) 

com T = 60; f12 = 0,44; & = 0,07; OW= 1 ,9. 

(4) 

Com base no valor da estatfstica de teste de ADF t'- =- 6,27, podemos 
entao rejeitar a hip6tese nula de nao estacionaridade dos erros (o valor crftico 
do teste-t de cointegragao e igual a -3,98 ao nfvel de 1 %). 

A existencia de uma relagao de cointegragao significa que as variaveis LNP, 
LP e L Y nao divergem, no Iongo prazo, entre si, mantendo, ao contrario, uma 
certa proporcionalidade no seu crescimento.a De acordo com a equagao (2), 
existe uma relagao positiva entre LN e L Y, enquanto que entre LNP e LP pa
rece verificar-se uma relagao de substituigao. Relag6es - e ordens de grande-

za dos respectivos multiplicadores de Iongo prazo ai{;' e a~NP - que pude

ram ser confirmadas atraves de modelos dinamicos autoregr/ssivos, quer nos 
nfveis das variaveis quer em primeiras diferenr;as (sem termo corrector do erro). 
Por economia de espago nao faremos a apresentagao dos resultados destas 
estimag6es. 

4.2 - Modelo de correc~ao dos desvios 

Se duas ou mais variaveis estao cointegradas, entao existe um modelo de 
mecanisme corrector dos erros (ECM) que as representa. Este e o conhecido 
Teorema de Representagao de Granger (Engle e Granger, 1987). A principal 
vantagem dos modelos ECM e permitir a analise das oscilag6es de curto prazo 
das varaveis cointegradas nao estacionarias a luz da relagao de Iongo prazo 
que as liga entre si. Uma estimagao em primeiras diferengas [admitindo varia
veis 1(1 )], embora nao sendo espuria, isto e, nao regressando variaveis nao 
estacionarias e, portanto, nao violando as propriedades classicas dos estimado
res da regressao linear, teria o inconveniente de «perder>> a linha central em 
direcr;ao a qual, existindo cointegrar;ao, as variaveis convergem depois de uma 
qualquer perturbagao. Por outras palavras, uma regressao em diferenr;as sem 
correcgao dos desvios perderia a informagao, preciosa, sobre o equilfbrio em 
nfveis que as variaveis sao supostas manter no Iongo prazo. 

Considere-se o seguinte modelo geral de mecanisme corrector do erro: 
..f., n p m 

Ay1 = o [ Yt -1-2; aj~t- ~ + ~ f; ~jt Axj-; + ~ 9;11 Yt-1 + Et (5) 

(B) V. Hatanaka (1996, cap. 12) sabre as relagoes entre cointegragao e teoria econ6mica. 
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onde a expressao entre parentesis rectos representa o termo de correc9ao dos 
erros, 8 o coeficiente de ajustamento, e f3i e ei os coeficientes de curta prazo. 
Em geral, o coeficiente 8 reflecte a presen9a de custos de ajustamento nas 
decis6es dos agentes econ6micos. 

Substituindo o termo de correc9ao dos desvios pelos erros estimados 01 
da equa9ao de cointegra9ao (2), e eliminando os coeficientes nao significativos, 
obtem-se (01 e uma variavel sazonal que representa o P trimestre) (9): 

11LNP1=- 0,73301_ 1 + 3,187!1LY1 - 2,033!1LP1- 0,0901 
(0, 116) (0,530) (0,386) {0,016) (6) 

T = 50; R2 = 0,67; 8 = 0,055; LM:x2 (4) = 3,03; ARCH: X2(4) = 4,83; J-B = 1 ,08; 
RESET:F{1 ,45) = 1 ,07 

Nota.- Designac;:ao dos testes de especificac;:ao: LM - autocorrelac;:ao de quarta ordem; 
ARCH- efeitos ARCH; J-B (Jarque-Bera)- normalidade dos resfduos; RESET- erros de espe
cificac;:ao da regressao. 

Como se pode verificar por confronto com os coeficientes de Iongo prazo 
da equa9ao (2), ambas as elasticidades de curta prazo sao inferiores as elas
ticidades de Iongo prazo (3,187<6,07 e 2,03<2,91), com predominancia, salien
te-se, para os efeitos imediatos, ou seja, provenientes do perfodo corrente como, 
alias, seria de esperar dado tratar-se de um modelo de trabalho temporario. 
Por outro lado, os desequilfbrios de curta prazo entre emprego nao permanen
te, emprego permanente e output tendem rapidamente a ser corrigidos. Com 
efeito, cerca de 70 % do desvio verificado num dado perfodo sao corrigidos no 
perfodo seguinte, um valor que indicia grande flexibilidade do mercado de tra
balho. Repare-se ainda que, utilizando o teste-t de ECM, proposto por Kremers 
et at. {1992), parece possfvel confirmar, por outra via, a rela9ao de cointegra
yao. Com efeito, se se confrontar o valor da estatfstica de teste td = - 6,31 
com o valor crftico de - 5,36 a 1 % na tabela de Fuller, a hip6tese nula de nao 
cointegra9ao vem rejeitada. Do mesmo modo, o teste de Wald sabre a signifi
cancia do coeficiente de ajustamento 8 [X2 (1) = 39,5] facilmente rejeita a hip6-
tese nula H0: d = 0, concluindo-se assim, tambem, pela cointegra9ao das varia
veis (Boswijk, 1994). 

4.3 - Estabilidade do modelo ECM 

Utilizaremos os testes de Chow e os resfduos recursivos para analisar a 
estabilidade do modelo (6). 

(9) Dado que a introduc;:ao de uma one-off effect dummy, destiriada a controlar para a que
bra na serie verificada em 1992, produziu resultados praticamente idi'mticos aos da equac;:ao (6), 
decidiu-se nao incluf-la nos modelos seguintes. Deve acrescentar-se ainda que a reestimac;:ao do 
modele a partir das Series Longas para a Economia Portuguesa (Banco de Portugal, 1997), re
centemente publicadas, permite concluir em favor da relac;:ao de Iongo prazo estimada. No entan
to, e porque o exercfcio com base nas series longas se afigura muito sensfvel a manipulac;:ao dos 
dados -as series longas sabre o emprego (total ~ por conta de outrem) sao anuais e nao foram 
publicadas novas series sabre o emprego a prazo -, optamos par trabalhar com os dados ini
ciais. 
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FIGURA 5 

Resfduos recursivos do modelo ECM 
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Como mostra a figura 5, os resfduos recursivos mantem-se dentro do in
tervalo definido por ±2 desvios padr6es, com varia96es sucessivamente meno
res (com a excepl(ao do ano de 1992, provavelmente devido a quebra nos 
criterios de recolha das series sobre o emprego). Na figura 6 tambem se pode 
ver que as estimativas recursivas dos coeficientes do modelo sao praticamente 
constantes ao Iongo do perfodo amostral. 

FIGURA 6 

Coeficientes recursivos do modelo ECM 
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Os testes de Chow, par seu turno, nao revelaram qualquer mudanc;a es
trutural. Com efeito, o valor da estatfstica F no caso do tradicional teste de 
quebra estrutural foi de 1 ,2 e no caso do teste forecast, baseado nos resfduos 
recursivos, nao excedeu 0,75. lgualmente, os testes CUMSUM E CUMSUMSQ 
(Greene, 1993, pp. 216-218) nao rejeitaram a hip6tese de estabilidade do mo
delo. 

Oadas as alterac;oes legislativas sabre os contratos a prazo e despedimen
tos verificadas em 1989, nao deixa de ser urn pouco surpreendente a ausE'mcia 
de efeitos visfveis do novo regime sabre a estabilidade dos parametros da re
lagao estimada. Uma explicagao possfvel, confirmada par Addison e Teixeira 
(1997), e que as mudanc;as na regulamentac;ao !aboral poderao ter urn impacto 
sensivelmente menor do que aquele que em geral se apregoa, quer porque a 
sua aplicac;ao e demasiado lenta e ineficaz quer porque poderao aparecer como 
mera cristalizac;;ao de praticas ja existentes. Em ambos os casas e serio o risco 
de as intervenc;oes legislativas, tantas vezes anunciadas como estruturais, pas
sarem mais ou menos imperceptfveis aos olhos do analista. 

4.3 - Exogeneidade das variaveis 

E conhecido que a avaliagao de polfticas · exige a superexogeneidade das 
variaveis, sendo suficiente a exogeneidade fraca para a inferencia estatfstica. 
Estudaremos a exogeneidade das variaveis condicionais - emprego permanents 
e output - no contexto da metodologia de Engle e Hendry. 

Considerem-se os seguintes modelos marginais: 

flLPt= ao+ L: ap.LPt-i+ L~ oiDu+ f.t 

~4 ~n , , 
t:,L Yt = 13o+ k.J

1 
J3p.L Yt- i + k.J

1 
oi Du + f.t 

(7) 

(8) 

onde Du e 0 1; sao variaveis_ dummy 1/0 para as quais se verifica Pu = 1, quando 
t= t, e Dti = 0, quando t# t. (A mesma definigao aplica-se a Du). Estas varia
veis sao determinadas a partir da analise dos resfduos recursivos, sendo pos
teriormente introduzidas no respectivo modelo marginal para permitir a estabili
dade dos parametros. 

A estimac;ao das equac;;oes (7) e (8) conduziu aos resultados seguintes: 

11LNP1 = 0,006- 0,56!1LP1_ 1 - 0,056061 
(0,002) (0, 11) (0,017) (9) 

T = 49; R2 = 0,38; a= 0,01; LM:x2(4) = 4,25; ARCH: x2(4) = 4,48; J-B = 14,1; 
RESET:F(1 ,45) = 1.46 

flL Y1 = 0,007- 0,334L Y1_ 1 + 0,338!1L Y1_ 4 - 0,0220922 
(0,002) (0, 133) (0, 126) (0,012) (1 0) 

T = 49; R2 = 0,36; a= 0,006; LM:x2 (4) = 4,78; ARCH: X2(4) = 1, 15; J-B = 0,32; 
RESET:F(1, 44) = 2,01 

onde 0861 e 0922 correspondem aos P e 2.Q trimestres de 1986 e 1992, 
respectivamente. 
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0 passo seguinte consiste em introduzir as variaveis dummy 0861 e 0922 
no modelo ECM (6). Se a sua nulidade nao puder ser rejeitada, entao poder
-se-a concluir em favor da invariancia dos parametros do modelo ECM relativa
mente ao processo gerador das variaveis ~LP e ~LV. 

lncluindo as variaveis 0891 e 0922 no modelo (6), vern · 
(11) 

~LNPL1 = -0,797ecm1 _ 1 + 3,30& Y1- 2,26MP1- 0,0801 -0, 123ffi61-0,077 ill22 
{0, 116) (0,508) {0,382) {0,016) {0,05) (0,05) 

T = 50; R2- = 0,79; cr = 0,05; LM:x2(4) = 1 0,9; ARCH: X2(4) = 2,36; J-B = 0,60; 
RESET:F(1, 43) = 0,30 

Nenhuma das variaveis dummy se mostrou significativa a 1 % e o teste 
conjunto - F{2, 44) = 3,24- tambem nao rejeita a hip6tese de ambos os co
eficientes serem nulos ao nfvel de significancia de 1 %. Podemos, pois, con
cluir pela superexogeneidade das variaveis explicativas. Uma vez que a super
exogeneidade implica a exogeneidade fraca (a superexogeneidade exige 
exogeneidade fraca mais causalidade no sentido de Granger), verificada a pri
meira propriedade, a segunda decorre de imediato, pelo que a inferencia esta
tfstica e a analise da estabilidade levadas a cabo no contexto do modelo ECM 
continuam validas. 

5 - Conclusoes 

0 regime de contratos a termo, reconhecidamente permissivo na sua pri
meira versao p6s-25 de Abril, foi objecto de substanciais limitac;6es com a pu
blicac;ao da lei dos despedimentos em 1989, para recentemente sofrer nova 
intervenc;ao no sentido de uma explicitac;ao ainda mais cuidada dos motivos 
justificativos da limitac;ao temporal do contrato de trabalho (Lei n.2 39/96). 

Para o estudo do impacte destas alterac;6es, utilizamos os modelos de me
canismo corrector do erro uniequacionais a dois estadios com o intuito de, atra
ves de um modelo de facil leitura, procurar um explicac;ao para o padrao de 
comportamento do trabalho nao permanente. 

Julgamos que um dos aspectos mais relevantes a reter da analise e a 
existencia de um vector de Iongo prazo, segundo o qual maio res · acrescimos 
de trabalho nao permanente se encontram associados, de forma significativa, a 
uma menor utilizac;ao do trabalho permanente e a um maior volume de output, 
uma relac;ao que tern subjacente uma evoluc;ao relativamente favoravel do 
emprego nao permanente, quando comparada com o caso-limite de Espanha 
onde, entre 1983 e 1994, esta categoria mais do que triplicou, passando de 
11 ,3 % para cerca de 35 % (OECO, 1996, table 2). 

Por outro lado, e dada a magnitude do coeficiente de ajustamento estima
do (cerca de 70 %), com predominancia dos efeitos imediatos (isto e, dos des
fasamentos mais pr6ximos), parece ser possfvel concluir em favor da existen
cia de grande flexibilidade no mercado de trabalho, um resultado que ja mereceu 
algum apoio empfrico em Addison e Teixeira {1997). 
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Por ultimo, e a partir da analise da estabilidade do modelo ECM, nao sao 
detectaveis efeitos visfveis da ultima intervenc;:ao legislativa - em 1989 - no 
padrao de comportamento do emprego nao permanente, o que podera querer 
indicar alguma redundancia da intervenc;:ao ou o seu incumprimento flagrante. 
Em ambos os casas, o esforc;:o de regulamentac;:ao tera certamente dificuldade 
em evidenciar os seus efeitos. 
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