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1 - lntrodu~io 

Cerca de 90 % do comercio externo do Pals faz-se pela via maritima, o 
que confere aos portos uma importancia estrategica decisiva e, na medida dos 
serviQos que prestam, potencia a sua influencia, em maior ou menor grau, sabre 
os pre(fos dos produtos importados e exportados. 

Em Portugal, a autoridade portuaria assume a forma de administraQao ou 
junta portuaria, distintas entre si, nomeadamente, pelo seu grau de autonomia 
administrativa e financeira, a influenciar as modalidades de financiamento das 
infra-estruturas e equipamentos portuarios. 

A autoridade portuaria cabe o papel de promoQao e exploraQao das infra
-estruturas e equipamentos portuarios, mas na economia dos portos nacionais 
participam outros agentes, cujas acQoes concorrem para a formac;:ao dos pre-
90S finais dos serviQos portuarios, as tarifas portuarias. De entre eles ressal
tam as operadores e sindicatos portuarios, com papel decisive na formaQao 
daquelas tarifas, entendidas como o pre9o a pagar ao operador pelo importa
dor/exportador, ou armador, par unidade de carga movimentada. 

Com efeito, o operador portuario (1) e o responsavel pela organizaQao e 
explorac;:ao portuaria, contratando para o efeito os servic;:os da autoridade por
tuaria e a mao-de-obra; aos sindicatos cabe negociar, enquanto instituiQoes 
representativas dos interesses dos trabalhadores, as condi9oes pecuniarias e 
organizativas da relac;:ao !aboral e, directa au indirectamente, fornecer a mao
-de-obra diariamente requisitada pelos operadores portuarios. 

0 objective deste estudo e, num primeiro tempo, analisar as mecanismos 
de ajustamento quantidade-pre9o nos mercados de servic;:os finais e de facto
res no porto de Lisboa; num segundo momenta, propor medidas de polltica 
tendentes a melhorar a sua eficiencia global. 

(*) Este trabalho beneficiou das crfticas e sugestoes que lhe foram dirigidas aquando da 
sua apresentaQao e discussao no Seminario Permanente do CISEP (Fev. 1986}. 

Queremos, em especial, reaiQar as contribuiQoes do Prof. Jorge Santos e do Prof. Vftor Mar
tins. Evidenciamos tambem as sugestaes apresentadas pelo Or. Lufs Faria. 

(**) Assistente do Institute Superior de Economia (ISE) e assessor do Institute de Trabalho 
Portuario (ITP). 

(***) Assistente do lnstituto Superior de Economia (ISE). 

(1) A actividade de operador portuario esta desde tonga data sujeita a licenciamento, cujos 
mecanismos tem evolufdo no tempo. 
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Para o efeito, no ponto 2 definimos os tra9os gerais da evolu9ao organi
zativa e enquadramento institucional do mercado de trabalho; no ponto 3 equa
cionamos as determinantes da procura de servi9os portuarios e de trabalho; 
no ponto 4 analisa-se o processo de forma9ao de pre9os e salarios; o ponto 
5 e dedicado ao estudo do processo de ajustamento quantidade-pre({os no porto 
de Lisboa, tomando como referencia o perfodo 1980-1985 e evidenciando, no 
contexto evolutivo analisado no ponto 2, as agentes que suportam o 6nus do 
desequilfbrio do mercado de trabalho; finalmente, no ponto 6 fundamentam-se 
e formulam-se medidas de polftica tendentes a melhorar a eficiencia global dos 
portos nacionais. 

2 - Organiza~ao do trabalho portuario 

A organiza({ao e o enquadramento institucional do mercado de trabalho 
sofreram, nos ultimos anos, altera96es que importa referir. Trata-se de mate
ria necessaria a compreensao dos pontos seguintes, em especial do ponto 5. 

Historicamente, e possfvel identificar tres fases, cujos tra({os essenciais 
passamos a expor. 

Ate 1975, o mercado de trabalho, em conformidade com a forte aleato
riedade do movimento portuario, apresentava tra9os de extrema flexibilidade, 
num universo de grande fragilidade empresarial; os quadros de empresas eram 
reduzidos e os ganhos dos trabalhadores de escala apenas func;:oes de volume 
de trabalho diario. A flexibilidade do mercado era maxima, mas a custa de 
mecanismos socialmente injustos - desemprego e instabilidade salarial -, 
e inibidora da busca de efici€mcia por parte das empresas. Com efeito, a estru
tura empresarial do sector caracterizava-se pela existencia de uma mirfade de 
empresas de reduzida dimensao e mal equipadas, comportando-se segundo uma 
estrategia de diversificac;:ao da actividade e de minimizac;:ao dos custos fixos, 
sem penalizac;:ao nos Iueras, face ao mecanismo da fixac;:ao de prec;:os, que 
analisaremos no ponto 4. 

Neste contexto, facilmente se entende que os sindicatos conduzissem a 
luta !aboral pretendendo: 

- a minimiza({ao dos efeitos da flexibilidade do mercado do traba
lho, sobredimensionando as equipas e reduzindo a mobilidade hori
zontal e vertical das mesmas (2); 

- a maximiza({ao dos proveitos dos trabalhadores nos dias em que 
eram recrutados- negociac;:ao de salaries diarios relativamente 
elevados, subsfdios diversos, etc. 

(2) Entende-se por mobilidade horizontal a mobilidade intersindicato e vertical a mobilidade 
intra-sindicato. 
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Entre 1975 e 1980 viveu-se o que se podera chamar o «Cicio da garantia 
salarial». A estabilidade de ganhos dos trabalhadores portuarios vinha sendo 
anunciada desde 1973 (3) como um dos objectives sociais prioritarios a atin
gir. 0 25 de Abril, pela correla<;:ao de for<;:as que determinou, veio finalmente 
proporcionar aos trabalhadores portuarios a possibilidade de ganhos mfnimos 
estaveis -a garantia salarial (4) -, impondo-se como contrapartida: 

- o conhecimento nominal dos contingentes inscritos nos sindica
tos e restri<;:oes a inscri<;:ao de novas associados; 

- a presen<;:a diaria regular dos trabalhadores na <<casa do canto», 
na expectativa de assim se conseguir uma estabilidade da oferta 
de trabalho. 

Assim se corrigia, progressivamente, nos portos nacionais, uma situa<;:ao 
sociaJmente degradante sem, contudo, par em causa a flexibilidade do mer
cado de trabalho. 

A eficiencia global do sistema resultou beneficiada, face a melhoria na 
estabilidade da oferta de trabalho, sobretudo em situa<;:ao de maior movimento 
portuario, contrapondo custos adicionais de estadia de navio a custos com tra
balho portuario. 

A partir de 1980, nos tres principais portos do Pafs, inicia-se o <<ciclo do 
salario mensal». A semelhan<;:a dos trabalhadores da grande maioria dos sec
tares, os trabalhadores portuarios em geral veem consagrado, via legal e con
tratual, o direito a um sa/ario mensa/, independentemente dos desajustamen
tos entre a procura e a oferta sectorial da mao-de-obra. Para o efeito, 
criaram-se os centres coordenadores do trabalho portuario (CCTP), organismos 
de gestao tripartida, com fun<;:oes de gestao sectorial da oferta do trabalho 
- os contingentes inscritos nos sindicatos (5)- e da procura de trabalho
o somat6rio das procuras individuais dos multiples operadores portuarios. Os 
proveitos necessaries a cobertura do salario mensal e demais regalias contra
tuais de todos os trabalhadores passaram a ser definidos no infcio do ana, 
segundo a expressao: 

BTAXc > O 
aw 

TAXc = f (w, u, Ce) com a:~c > 0, u = L *·L e 

(3) Recomenda<;:ao 145 da OIT e Conven<;:ao 137 da OIT, de 27 de Junho de 1973. 
(4) 0 Estado desempenha, neste quadro, o papel supletivo de garante, nos termos dos diplo

mas que regulam a garantia salarial; contudo, o essencial do mecanisme da garantia consiste 
na constitui<;:ao de um fundo cujas receitas complementam, quando os niveis da procura de tra
balho forem reduzidos, os salarios de garantia. 

(5) Doravante tambem inscritos nos CCTP, como condi<;:ao necessaria a obten<;:ao de esta
tuto de trabalhador portuario. Sabre o assunto, V. Guerra (ITP, 1983). 
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on de: 

TAXc e a «taxa de factura<;:ao do centro» por cada homem/dia requi-
sitado pelas empresas; 

w e o salario bruto diario de cada trabalhador; 
u e o nfvel esperado de excedentes de mao-de-obra; 
L * e a oferta global da mao-de-obra que e rfgida; 
L e e a procura esperada de trabalho; 
Ce sao os «custos medios de estrutura» do CCTP por trabalhador 

inscrito. 

Em consequencia, os custos globais do trabalho portuario, ate entao varia
veis, transformam-se em custos fixos (6), mas a flexibilidade do mercado do 
trabalho, na perspective dos operadores portuarios, tornados individualmente, 
nao desaparece. 

Contudo, a «solu<;:ao CCTP» ficou sem valvula de escapee s6 e economi
camente eficiente no medio e no Iongo prazos, com crescimento acentuado 
do movimento de mercadorias nos portos. 

Com efeito, num contexto de contrac<;:ao do comercio mundial, de con
juntura depressiva prolongada da economia nacional e de progresso tecnol6-
gico permanente no sector, apenas existem tres alternatives, que garantem 
o equilfbrio financeiro dos CCTP: redu<;:ao da oferta de trabalho, subida das 
taxas de factura<;:ao e socializa<;:ao dos prejufzos. 

3 - A func;io de produc;io 

Dadas as .infra-estruturas e os equipamentos de movimenta<;:ao e arma
zenamento de mercadorias e o processo de organiza<;:ao do trabalho, e possf
vel definir, em cada perfodo, as seguintes fun<;:oes de produ<;:ao: 

onde: 
T; = f; (L 1, L2, L3, K), i = 1, 2, 3 

L 1, L 2, L 3 correspondem as diferentes categorias profissionais, res
pectivamente conferentes, estivadores e trabalhadores de tra
fego; 

T1, h T 3 correspondem aos diferentes tipos de cargas, respective
mente graneis, carga geral e contentores; 

K e o stock de capital. 

Esta formula<;:ao analftica baseia-se na inexistencia de homogeneidade na 
composi<;:ao das cargas e nas qualifica<;:oes da mao-de-obra. Preocupa<;:oes de 

(6) Na perspectiva dos CCTP, que nao das empresas tomadas cada uma de per si. 

122 



dedu9ao dos resultados levam-nos, contudo, a utiliza<;;ao da seguinte fun<;;ao 
de produ<;;ao agregada: 

onde: 

- ar 
T=g, (L, K), aL > 0 

L = -;,1 
(1) e a fun<;;ao procura de trabalho; 

3 e a tonelagem de carga movimentada, no perfodo consi-
T= E Ti 

i = 1 derado, por todos os operadores portuarios; 

3 e o volume de emprego total utilizado pelo conjunto dos 
L= E Li 

i = 1 operadores na movimenta<;;ao de todos os tipos de carga. 

Considerando que o movimento dos portos e determinado por factores for
temente aleat6rios, a saber: 

-a conjuntura econ6mica mundial e correlatives fluxos de comer-
cia internacional; 

-a conjuntura econ6mica dos pafses a que os portos respeitam; 
- o dinamismo das regioes em que se inserem; 
- a concorrencia dos outros meios de transporte; 

no curto prazo, o movimento potencial de um porto, Td e dado por: 

on de: 

-n1 _ ( a Td a Td a Td . _ , -92 x,, x2. P,, ... , Pk, t), -,- >O,- U-1, ... , k) <O ax, ax, aPi 

X, e X 2 sao indicadores que reflectem, respectivamente, as conjun
turas econ6micas mundial e nacional; 

P,, ... , P k sao tar if as fixadas para os diferentes servi<;;os portuarios 
finais; 

£ e uma variavel aleat6ria residual. 

Nesta situa<;;ao, o volume de carga efectivamente movimentada re e 
re =min (Td, T*) 

onde T* e o volume de cargas correspondentes a plena utiliza<;;ao da capaci
dade portuaria. 

Repare-se que a regra anteriormente formulada apenas se verifica, se 
admitirmos, como normalmente acontece, que nao existe racionamento do lado 
da oferta de inputs (?). 

(1) V., a este prop6sito, Benassy (1984, pp. 4-5). 
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Assim, se: 

Td < T*, conclui-se que existe uma subutilizac;:ao da capacidade 
potencial instalada; 

Td = T*, esta-se numa situac;:ao particular de plena utilizac;:ao da 
capacidade portuaria; 

Td> T*, existe racionamento do lado da oferta e o acesso ao porto 
e garantido por um sistema do tipo fila de espera, sendo 

L e = g-1
1 (T9} a mao-de-obra necessaria para assegurar a 

movimentac;:ao efectiva de cargas em cada momenta e 
verificando-se desemprego se L e < L *. 

Uma das caracterfsticas especfficas do funcionamento da actividade por
tuaria sao as flutuac;:oes acentuadas que sofre o movimento de mercadorias. 
Como consequencia, a components nao antecipada da procura tem um peso 
relativamente grande, o que condiciona decisivamente o processo de ajusta
mento a dais nfveis diferentes, que serao analisados nas secc;:oes seguintes: 

- efeitos da aleatoridade da procura sabre o processo de tomada 
de decisoes e os pianos individuais dos agentes econ6micos; 

- identificac;:ao dos agentes econ6micos que internalizam os efeitos 
da aleatoridade da procura e da forma pela qual (esses custos) 
sao repartidos pelos diferentes intervenientes no sistema portuario. 

4 - A formac;io dos prec;os e salarios 

Nesta secc;:ao analisaremos sucessivamente o processo de formac;:ao dos 
salarios e das taxas fixados pela autoridade portuaria e pelos operadores por
tuarios. 

0 estudo do processo de formac;:ao dos salarios neste segmento do mer
cado de trabalho passa pela caracterizac;:ao do comportamento dos sindicatos 
portuarios, que sao estruturas organizativas sui generis no contexto do sindi
calismo nacional. Trata-se de estruturas fechadas (closed shop na terminolo
gia anglo-sax6nica) (8) que vedam o livre acesso a condic;:ao de trabalhador 
portuario; a inscric;:ao sindical, enquanto condic;:ao necessaria ao normal acesso 
ao trabalho portuario, e autocontrolada pelos sindicatos e tem obedecido, tra
dicionalmente, a criterios de favor e de proximidade familiar (9). 

(8) Sabre as determinantes do comportamento das closed-shop, v., por exemplo, P. Doerin
ger e M. Piore (1971) e Mulvey (1978). 

(9) A inscri<;:ao esta indirectamente restringida, em Lisboa, desde 1976 e com maior efecti
vidade desde 1980. 
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Constata-se que o poder negocial dos sindicatos do tipo closed shop 
aumenta substancialmente, quando o risco do desemprego nao existe e se 
garante uma remunera9ao mfnima aos trabalhadores sindicalizados; no caso 
contrario, a reivindica9ao de uma taxa de salario elevado pode gerar desem
prego e, consequentemente, questionar o poder persuasor da «amea9a de 
greve» e a capacidade de lideran9a dos dirigentes sindicais. 

Significa isto que a condu9ao do processo de negocia9ao par parte dos 
sindicatos tern, como determinantes, os seguintes factores: 

- a existencia ou nao de uma garantia de remunera9ao da mao-de
·obra relativamente estavel, independentemente dos desequilfbrios 
que possam ocorrer entre a oferta e a procura de trabalho; 

- a taxa de infla9ao em cada perfodo. 

Como se demonstrara, a estrategia das empresas, no que respeita a defi
ni9ao das condi96es organizativas e pecuniarias da rela9ao !aboral, nao e pro
priamente antag6nica aos interesses sindicais, devido ao processo de forma-
9ao dos pre9os dos servi9os portuarios, e, quando muito, os operadores 
portuarios podem invocar a competitividade do porto de Lisboa face a outros 
portos e ou a meios de transporte alternatives, se raciocinarem com base num 
horizonte temporal mais dilatado. 

Os pre9os dos servi9os fornecidos pela autoridade portuaria sao par si 
unilateralmente fixados com base em mecanismos de decisao nao negocia
dos COm OS operadores portuariOS, tendo COmO referencia 0 perfodo de re
cupera9a0 do capital investido e o movimento esperado do porto. 

0 operador portuario tern como fun9ao a combina9ao dos factores em 
propor96es e quantidades variaveis, respectivamente, com o tipo e quantidade 
de cargas movimentadas, par delega9ao directa ou indirecta do importador, 
do exportador ou do armador (1°). Neste sentido, o operador utiliza como 
inputs as infra-estruturas, os meios de movimenta9ao de cargas fornecidos pela 
autoridade portuaria e a mao-de-obra. 

As tarifas fixadas pelos operadores portuarios sao determinadas com base 
numa regra do tipo mark-up (1 1), que pode ser explicitada pela seguinte 
expressao: 

(10) Significa isto que, pelo menos em teoria, urn operador portuario pode prestar os servi· 
QOS para que e contratado sem necessidade de fazer investimentos ou incorrer em quaisquer tipos 
de custo fixo, cabendo·lhe apenas o papel de organizador da operaQao portuaria. V., a este pro
p6sito, Cease (1937). 

(11) Sabre os testes empfricos desta regra de decisao podem ver·se, entre outros, os seguin· 
tes autores: Artus (1983), Silberston (1970), Skinner (1970), Wiles (1973) e Nordhaus (1974). 
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onde: 

p Jr (1 2) e o prec;:o desejado pela empresa representativa na operac;:ao 
portuaria do tipo j no perfodo t; 

m e a taxa de mark-up; 
CVM e o custo variavel medio. 

0 prec;:o efectivo da operac;:ao do tipo j no perfodo t, Pir. nao varia ins
tantaneamente com a alterac;:ao dos custos, mas resulta, normalmente, de um 
processo de ajustamento temporal do seguinte tipo: 

P - .1. *1-.1. Jt-Pit-1 Pit , 0 <1<1 

onde 1 e um coeficiente de ajustamento. 
A clarificac;:ao do processo de fixac;:ao das tarifas passa ainda pela res

pasta as seguintes questoes: 

- dado que o sector nao tem uma estrutura monopolista, quem fixa 
a taxa de mark-up? 

- quais os criterios que levam a determinar uma taxa de mark-up? 

As variaQoes dos custos variaveis medias, que resultam, sobretudo, da 
negociac;:ao de novas tabelas salariais ou de uma alteraQao das tarifas fixadas 
pela AGPL, sao conhecidas e identicas para todos os operadores; com base 
nesta informacao, as empresas lfderes nos diferentes tipos de operac;:oes por
tuarias fixam a taxa de mark-up e os «seguidores» ajustam-se aos novas precos. 

Ap6s a sua revisao, a estabilidade das tarifas e a inexistencia de guerras 
de preQos devem-se ao facto de este comportamento ser o mais racional em 
estruturas oligopolistas onde existe uma resposta assimetrica do conjunto das 
empresas, face a variaQoes de precos decididas unilateralmente por um dos 
operadores; no fundo, e o comportamento que se admite para o oligopolista 
na chamada curva de procura «em cotovelo» de Sweezy (1939) (1 3). 

A taxa de mark-up fixada pelas empresas lfderes e determinada sobre
tudo pelos seguintes factores: 

- a elasticidade procura-preco, que reflecte a pressao associada a 
concorrencia dos outros portos e dos meios de transporte alter-

(12) 0 preqo desejado p• e obtido normalmente a partir das condit;oes de 1. • ordem do pro
blema da maximizat;ao do lucro, aparecendo neste caso como variavel independente o custo mar
ginal (Menil, 1974). A fraca operacionalidade deste conceito levou alguns autores, por exemplo, 
Laden (1972), a fundamentar esta regra de decisao no custo medio. 

(13) Em termos mais gerais, a rigidez dos pret;os deve-se a outros factores, tais como sejam 
a existencia de custos de transact;ao (associados a sua flexibilidade), ou a existencia de contra
los explicitos ou impl!citos. Sao desenvolvimentos que nao cabem no ambito deste estudo mas 
que podem ser analisados, por exemplo, nas seguintes obras: Phelps (1970), Okun (1981) e Tobin 
(1983). 
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onde: 

nativos; contudo, deve referir-se que, para a maior parte dos tipos 
de carga, a elasticidade de curto prazo e quase nula; 

- existe um preqo limite que restringe a taxa de mark-up, visando 
reduzir o acesso de novos operadores aos portos (1 4

); 

- a taxa de mark-up varia, ceteris paribus, na razao inversa da pro
cura antecipada; com efeito, o lucro medio esperado da empresa 
representative e dado em cada perfodo pela expressao: 

U =p- CVM- CF CFM= CF ra ' ra 

p e o preqo medio por tonelada movimentada pela empresa conside
rada; 

CF e CFM sao, respectivamente, os custos fixos totais e medios; 
ra e a procura esperada. 

Assim, quanto maior for ra, tanto menor sera CFM e, portanto, tanto 
mais baixa podera ser a taxa de mark-up. 

Finalmente, o valor fixado para a taxa de mark-up e condicionado pela 
incerteza e pelos custos de obtenc;:ao de informac;:ao com que se defronta a 
empresa lfder. Com efeito, quer a elasticidade procura-preqo, quer a procura 
antecipada, quer ainda a pressao exercida pelos potenciais novos operadores 
portuarios sao variaveis aleat6rias, relativamente as quais as empresas lfde
res se limitam a formular expectativas com base na sua experh3ncia passada. 

Para finalizar, procuraremos sistematizar os comportamentos dos sindi· 
catos e das empresas. 

As caracterfsticas dos sindicatos do sector e a passividade das associa
qoes patronais tem conduzido a indexac;:ao salarial, nao sendo os salarios sen
sfveis a pressao da procura. 

As decisoes de curto prazo das empresas, relativamente aos prec;:os, visam 
apenas a compensac;:ao, atraves do mecanisme de mark-up, das varia96es dos 
custos. 0 comportamento oligopolista das empresas determina ainda que os 
pre<{os nao sejam manipulados no sentido de alterar a partilha do mercado 
e que aqueles sejam pouco sensfveis as flutua<{oes da procura. 

Como se viu anteriormente, o lucro medio esperado , ~ e uma variavel 
aleat6ria, dado que: 

(14) A existencia de barreiras de natureza nao administrativa que vedem o acesso a um mer
cado sao analisadas pelos seguintes autores: Modigliani (1958), Bain (1956) e Sylos-Labini (1962). 
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onde: 

p e fixado pela empresa; 
CVM e um dado ex6geno para a empresa (e tunc;:ao da taxa de sala

rio e das tarifas fixadas pela AGPL); 

CFM = ~= e uma variavel aleat6ria, visto que depende da procura 

esperarla. 

0 comportamento oligopolista dos operadores portuarios, em contexto de 
incerteza, conduz a uma estrategia de Iongo prazo visando a minimiza<;:ao dos 
custos fixos (que acaba por ser uma estrategia conducente a maximizac;:ao inter
temporal dos lucros, face a uma situac;:ao de informac;:ao imperfeita), em parti
cular dos que se encontram associados a manuten<;:ao e aquisi<;:ao de equipa
mentos (1 5). 

A «racionalidade» deste comportamento e validado, por um lado, pela auto
ridade portuaria, que se tem remetido ao papal passivo de fornecedor mono
polista de infra-estruturas e meios mecanicos, o que se explica, historicamente, 
pelas reminiscencias dos ideais do liberalismo, enquanto ideologia do perfodo 
em que se deu a primeira vaga de desenvolvimento dos transportes marftimos, 
e, por outro, pelas condi<;:oes de acesso do trabalhador a actividade portuaria 
e ao papel de monop61io que os sindicatos desempenham na contrata<;:ao 
colectiva. 

5 - 0 processo de ajustamento quantidades-prec;os no porto de Lisboa 
no periodo de 1980·1985. 

Antes de analisarmos o processo de ajustamento, interessa-nos testar 
empiricamente duas questoes tundamentais: 

- as determinantes do desequilfbrio no mercado de trabalho e a sua 
natureza conjuntural ou estrutural (16); 

- os criterios que fundamentam a fixa<;:ao de novas tabelas salariais. 

Entre 1980 e 1985 a procura de mao-de-obra dirigida ao CCTPL teve um 
decrescimo acentuado em todas as classes profissionais conforme consta do 
quadro n. o 1. 

(15) Estamos a pensar, neste ultimo caso, nas amortiza<;:oes e nos encargos financeiros. 
(16) Sobre esteassunto pode consultar-se o estudo elaborado por Guerra e Henriques (1985), 

que beneficiou do apoio computacional econometrica e leitura crftica do Dr. Vftor Santos. 
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QUADRO N. 0 1 

Tendincias exponenclals para a mio-de-obra 
(observa~oes semestrais de 1980-1985) 

Termo Tempo R' 
independents 

Taxa media 
semestral 

de crescimento 
-

Percentagem 

Mao-de-obra total .... ... . . . 12,627 -0,081 0,91 -7,7 
Estiva .... . . . . . . . . . . ....... 11,933 -0,075 0,89 -7,3 
Trafego . . . . . . . . . . ......... 11,779 -0,088 0,92 -8,4 
Conferentes ................ 10,068 -0,097 0,86 -9,3 

Ao serem investigados os fundamentos desta evoluc;:ao do mercado de 
trabalho, formularam-se as seguintes hip6teses explicativas: 

- reduc;:ao na composic;:ao de equipas e ou melhoria na mobilidade 
horizontal e vertical do trabalho; 

- alterac;:ao nos padroes de cargas importadas e exportadas e for
mas respectivas de acondicionamento; 

- reduc;:ao no movimento de cargas no porto de Lisboa, no pressu
posto de que a procura de trabalho e determinada pela tonela
gem movimentada; 

- ganhos de produtividade de trabalho fundamentados em melho
rias organizativas e ou na inovac;:ao tecnol6gica. 

A reduc;:ao na composic;:ao de equipas e a melhoria na mobilidade hori
zontal e vertical foram exclufdas do leque de razoes explicativas, com base 
num estudo elaborado (1 7) no ITP. Com efeito, apesar de esperado, como con
trapartida da garantia de salario mensal, as equipas nao foram reduzidas e 
a rigidez inter e intra-sindical de trabalho manteve-se inalterada. 

As tres restantes hip6teses foram confirmadas pelos testes ~mpfricos cujos 
resultados se apresentam em seguida. 

Admite-se que a procura da mao-de-obra L/ e dada por: 

L/ = f (T1, T2, Ts) 

onde T1, h e Ts correspondem aos diferentes tipos de carga, respectiva
mente graneis s61idos, carga geral e contentores. 

Tomando ajustamentos lineares (1 8), foram obtidos os resultados apresen
tados no quadro n. o 2, que se referem a observac;:oes trimestrais no perfodo 
de 1980-1985. 

(17) V. Trindade {ITP, 1984). 
(18) Nos estudos de referencia foram testadas outras especifica((Cies que conduziram a pio· 

res resultados estatisticos. 
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QUADRO N. 0 2 (19) 

Func;oes de procura de trabalho 

Termo 
T, T, T, R' ow independente 

Estiva. 27 644,5 26,290 87,664 -173,811 
0,86 1,754 (1,614) (3,800) (2,751) (-5,082) 

Trclfego. 37 609,5 22,070 50,614 -176,659 
0,83 1,503 (2,389) (3,404) (1,868) (- 5,437) 

Conferentes . 7 265 3,013 9,390 - 29,380 0,73 1,039 (2,080) (2,105) (1,570) (-4,078) 

Mao-de-obra total . 74 576 52,452 136,142 -376,688 0,85 1,569 (2,152) (3,687) (2,290) (- 5,261) 

Par outro lado, no quadro n. o 3 sao apresentadas as tendencias expo
nenciais relativas aos diferentes tipos de cargas, tendo em vista a determina
c;:ao das taxas medias semestrais de crescimento. 

OUADRO N. 0 3 

Tendencias exponenciais por tipos de carga 

Taxa media 

Termo R' 
semestral 

Tempo de crescimento independente -
Percentagem 

Granel . 8,031 -0,025 0,61 -2,4 
Carga geral . 6,773 -0,032 0,51 -3,2 
Contentores .. 5,996 0,039 0,78 4,1 
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Das estimativas obtidas e possfvel retirar as seguintes conclusoes: 

a) Os parametres associ ados a varia vel T 2 (carga geral) nao sao 
sempre significativos; tal facto resulta da existencia de uma cor
relac;:ao elevada (negativa) entre est a variavel e T 3, que conduz a 
um certo grau de multicolinearidade nos modelos propostos; 

b) As variac;:oes de tonelagem movimentada de «graneis s61idos» 
- tendencialmente decrescentes - tem um impacte negative 
sabre a procura de trabalho; e esse o significado a atribuir ao sinal 
positive dos parametres associados a variavel ex6gena T, («gra
neis s61idos»); 

(19) Os valores apresentados entre parenteses referem-se as estatfsticas t de Student. 



onde: 

c) 0 aumento tendencial das cargas contentorizadas tem tido um 
impacte fortemente negative sabre as colocac;:oes de trabalhadores; 

d) Verifica-se existir substituibilidade entre cargas, nomeadamente 
entre «contentores»_ e «carga geral»; 

e) Do confronto entre as taxas de crescimento da «procura efectiva 
de trabalho» e das taxas de variac;:ao da tonelagem movimentada 
e possfvel concluir que: 

- a reduc;:ao das «colocac;:oes» e superior a diminuic;:ao da 
carga geral e graneis; a um decrescimo das colocac;:oes 
corresponde um crescimento da carga contentorizada; 

- a produtividade marginal aparente do trabalho no porto de 
Lisboa evolui positivamente no perfodo de observac;:ao; com 
efeito, verifica-se que: 

1 + l!.Ti 

Ti 

1 + t!.Lj 

Lj 

> tiLj com 
Lj 

< 
tiTi 

Ti 

l!. r; e a taxa de variac;:ao media semestral da carga tipo i; 
Ti 

l!.Li e a variac;:ao percentual media semestral da mao-de-obra do tipo j. 
Lj 

Na ausencia de acc;:oes de reduc;:ao na composic;:ao de equipas, as cau
sas do aumento da produtividade do trabalho parecem dever-se a dois tipos 
de razoes: 

-a evoluc;:ao tecnol6gica verificada, em particular, na movimenta
c;:ao de graneis e contentores; 

- maier taxa de utilizac;:ao da rnao-de-obra colocada, motivada pelo 
sistema de trabalho por turnos. 

Devido aos efeitos simultaneos decorrentes do aumento da produtividade 
do trabalho e da tendencia decrescente da procura de servic;:os portuarios, e 
de esperar que se agrave o desequilfbrio entre a oferta de trabalho (que e rfgida) 
e a procura efectiva de mao-de-obra. 

Com efeito, o peso das colocac;:oes em relac;:ao ao contingente e cada 
vez menor, passando de 59,4% em 1980 para 48% em 1984, e, de acordo 
com previsoes do ITP (2°), sera de 30,9% em 1989. 

Quanta a formac;:ao de salaries podem postular-se duas hip6teses alter
nativas: 

a) Os ajustamentos salariais reflectem as flutuac;:oes da procura, ou 
seja, a variac;:ao dos salaries esta correlacionada negativamente 

(20) V. Guerra e Henriques (1985). 
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com a taxa de inocupa<;ao (21) da mao-de-obra; trata-se de admi
tir a existencia de uma curva de Phillips no porto de Lisboa; 

b) Devido ao contexto institucional em que se insere este segmento 
do mercado de trabalho, os salarios sao indexados e, portanto, 
independentes da pressao da procura (22); neste caso, nao existe 
trade-off e a curva de Phillips de curta prazo e horizontal. 

A exiguidade do numero de observa<;6es nao nos permite avan<;ar para 
a estima<;ao de modelos econometricos e torna, porventura, os resultados 
pouco conclusivos. 

No entanto, verifica-se existir uma forte correla<;ao (r = 0,85) entre a taxa 
de varia<;ao negociada para os salarios e a taxa de infla<;ao programada pelo 
Governo; tal facto permite, pelo menos, nao rejeitar a hip6tese de os salarios 
serem indexados e relativamente pouco sensfveis a pressao da procura. 

Par fim, no quadro n. o 4 e apresentado o fndice que traduz a evolu<;ao 
da taxa de factura<;ao do Centro (TAXc) no perfodo de 1979-1985. 

OUADRO N. 0 4 

Evolut;iio da TAXc no periodo de 1979-1985 

1979 1980 198' 1982 1983 1984 1985 

100 168,4 202,4 295,8 380,5 499,5 612,6 

Constata-se que a taxa media de varia<;ao anual da TAXc {35,8%) e 
substancialmente superior a taxa media de infla<;ao. Do que ficou dito, deduz
-se facilmente que os elevados acrescimos da TAXc de Lisboa nao se devem 
a uma evolu<;ao desfavoravel da produtividade, mas sao determinados, sobre
tudo, pelos mecanismos subjacentes a forma<;ao dos salarios e a taxa de fac
tura do Centro (TAXc), crescente com o desemprego. 

Os resultados empfricos a que foi possfvel chegar e as considera<;6es de 
natureza analftica efectuadas anteriormente permitem-nos sintetizar no dia
grama 1 o mecanismo de ajustamento no porto de Lisboa. 

A procura potencial e determinada pela dinamica do comercio internacio
nal (X,) e pela conjuntura econ6mica interna (X2) e, de forma menos acen-

(21 ) Corresponde a diferen<;:a entre a oferta de trabalho e a mao-de-obra que e efectivamente 
utilizada. 

(22) Estas considera<;:oes parecem-nos generalizaveis para o conjunto da economia. Sobre 
este assunto v. Mateus (1980) e Girao (1984). 
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tuada, pela polftica de pre<;;os definida pelos operadores (23). A «regra do lado 
curta» permite determinar a procura efectiva e a inversa da fun<;;ao de produ
<;:ao sectorial conduz-nos a quantidade de mao-de-obra procurada e aos exce
dentes de mao-de-obra nao utilizados (u), dada a oferta de trabalho (L *}, que 
e rfgida. 

r1 ~-----

l 
T~=min (T1,T;) 

1 

L 

~p;=(1+m)CVMt 

---Pt l 
CVM1 +------ :;t 

t 
TAXc = f(ut, ~ t) 

6W 
w 

6p 
p 

Os custos variaveis medias tem duas determinantes fundamentais: 

- o vector ~ do sistema de tarifas fixadas pela AGPL; 
-a TAXc fixada pela CCTPL, que, como se viu, depende dos exce-

dentes de mao-de-obra (u) e da taxa de varia<;;ao dos salarios 

(A~· 

Por fim, os pre<;;os fixados pelos operadores sao obtidos a partir da impo
si<;;ao de uma taxa de mark-up sabre os custos variaveis medias. 

lnteressa destacar, finalmente, uma questao: quais os agentes que inter
nalizam os custos associados a aleatoriedade da procura? 

0 processo de ajustamento quantidades-pre<;;os sugere que os trabalha
dores portuarios funcionavam ate 1975 como uma buffer, suportando, deste 
modo, o 6nus do funcionamento dos mercados (de servi<;;os e de trabalho}, vista 
que ou sao conduzidos (numa situa<;;ao extrema) ao desemprego, ou tem remu
nera<;;oes mensais instaveis determinadas pelas flutua<;;oes conjunturais, os 

(23) Conforme estudo elaborado par Guerra e Rocha (1981 ), sobretudo a exporta<;:ao, o 
recurso a meios de transporte terrestre e aereo e cada vez maior, em detrimento da via mari
tima. De 1980 a 1985 desconhece-se a evolu<;:ao verificada par cessa<;:ao da publica<;:ao da fonte 
informativa par parte do INE. 
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custos da aleatoriedade da procura eram minimizados pelo facto de os salaries 
horarios des trabalhadores portuarios serem superiores aos salaries medics 
da economia para o mesmo tipo de qualifica<;6es. 

Os operadores portuarios sao apenas marginalmente afectados pela incer
teza. De facto, o diferencial entre os Iueras antecipados ( ,~) e realizados 
( ,~) e tanto mais desfavoravel quanta mais sobreavaliadas (optimistas) tive
rem sido as antecipa<;6es formuladas pelos operadores relativamente a pro
cura. Assim, o diferencial entre os lucros ex post e ex ante e dado pela 
expressao: 

visto que, das restantes componentes do lucre media, os custos variaveis 
medics sao um dado e os pre<;os sao fixados pelos operadores. 

Contudo, os custos da incerteza suportados pelos operadores sao pouco 
acentuados, dado que, como se viu, os custos fixos tem um peso relativamente 
pequeno na sua estrutura de custos. 

Na fase de transi<;ao (1975-1980) os custos associados ao excesso de 
oferta sao parcialmente suportados pelos trabalhadores (redu<;:ao de rendi· 
mente), pelas receitas do Fundo de Garantia Salarial e, supletivamente, pelo 
Governo. Trata-se de uma solu<;ao mista entre a que vigorou ate 1975 e a que 
passou a vigorar a partir de 1980. 

No periodo de 1980-1985 os custos da incerteza sao suportados essen
cialmente pelo CCTPL, vista que: 

- para as empresas continua a ser valido aquila que foi dito ante
riormente; 

- os trabalhadores passam a ter garantida a estabilidade salarial, 
mantendo simultaneamente um desnivel salarial relativamente a 
outros segmentos do mercado de trabalho que foi historicamente 
determinado pela variabilidade das remunera<;6es mensais. 

Na verdade, os custos suportados pelo CCTPL sao de dais tipos: 

- os que resultam da aleatoriedade da procura; 
- os que estao associados ao excesso estrutural (24) da mao-de-

·obra resultante da inova<;:ao tecnol6gica e da altera<;:ao da estru
tura das cargas. 

Um ultimo aspecto que M a reter relaciona-se com os efeitos nos pre<;:os 
des produtos importados e exportados decorrentes das elevadas tarifas fixa
das pela presta<;:ao dos servi<;:os portuarios. 

(·') Para analise aprofundada deste ponto. v. E. Faca. A. Guerra. R. Melc e A. Henriques 
(1986) 
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E verdade que a concorr€mcia dos outros portos e ou meios de transporte, 
bem como a necessidade de criar barreiras a entrada de novos operadores, 
tem efeitos auto-reguladores nos pre<;:os. No entanto, a fraca elasticidade 
procura-pre<;:o dos servi<;:os portuarios tem permitido que os operadores fa<;:am 
repercutir sobre as tarifas os aumentos dos custos variaveis, com efeitos pouco 
sensfveis na procura. 

6 - Medidas de politica 

A formula<;:ao das medidas de polftica aqui preconizadas vao no sentido 
da promo<;:ao do aumento da eficiencia global do sistema portuario na pers
pectiva do «consumidor» (25) dos servi<;:os prestados pelo porto de Lisboa. 

Nesse sentido devem ser prosseguidas as seguintes orienta<;:oes: 
Os custos da incerteza devem ser repartidos de forma mais equitativa 

pelos diferentes agentes que intervem no sistema portuario. Nessa perspec
tiva, devem ser implementadas, de forma articulada, as seguintes medidas: 

- fixa<;:ao de tarifas maximas para os servi<;:os portuarios; 
- constitui<;:ao de quadros de empresa, obrigando as empresas a 

confrontarem-se com a incerteza que caracteriza o processo da 
tomada de decisao no sector portuario; neste sentido, a impor
tancia dos centros no processo de ajustamento deve diminuir pro
gressivamente -sem, contudo, se defender a sua extin<;:ao-, 
devendo as empresas internalizar, no conjunto e individualmente, 
a maior parte dos riscos inerentes a flutua<;:ao da procura de ser
vi<;:os portuarios; 

- obriga<;:ao legal de as empresas se dotarem de meios mecanicos, 
numa 16gica de progressiva autonomia e concorrencia com as 
autoridades portuarias, o que passa pela redu<;:ao do seu «grau 
de monop61io» na fixa<;:ao dos pre<;:os dos servi<;:os que prestam 
aos operadores. 

Em primeiro Iugar, a fixa<;:ao de pre<;:os maximos tem, a prazo, um efeito 
positivo na competitividade dos portos, face a concorrencia dos meios de trans
porte ou portos alternatives. 

Em segundo Iugar, as empresas nao poderao continuar a ter um papel 
passivo no processo de negocia<;:ao colectiva, devendo ser tambem mais acti
vas no mercado dos servi<;:os fornecidos pela autoridade portuaria. Com efeito, 
impondo um limite administrative, mais restritivo, a taxa de mark-up, altera-se 
o processo de forma<;:ao de pre<;:os, de tal forma que passa a estar em jogo, 
com maior premencia, a reparti<;:ao salarios-lucros. 

(25) lmportadores e exportadores nacionais. As medidas de polftica sao, pelo menos em teo
ria, validas tambem para os portos de Leixoes e Setubal. 
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A minimiza<;:ao dos custos suportados pelo CCTPL decorrentes da aleato
riedade da procura e do processo de ajustamento descrito s6 pode ser conse
guida se forem criadas as condi<;:oes que tornem possfvel um fluxo progres
sive de mao-de-obra do Centro para as empresas, ou o inequfvoco suporte dos 
custos globais de funcionamento do CCTPL pelas empresas e pelo Estado. Esta 
afecta<;:ao de mao-de-obra aos operadores portuarios tem as seguintes conse
quencias: 

- uma propor<;:ao mais elevada das remunera<;:oes do factor traba
lho passa a constituir, na 6ptica da empresa, um custo fixo; o 
mesmo acontece aos custos de utiliza<;:ao dos meios mecanicos; 

-a perspectiva de uma carreira na empresa pode ter efeitos positi
ves na mobilidade e, em consequencia, na produtividade do tra
balho. 

Em que medida e que estas actua<;:oes implicam altera<;:oes no funciona
mento dos mercados de servi<;:os portuarios finais, de trabalho e de servic;os 
fornecidos pela autoridade portuaria? 

A imposi<;:ao de um limite maximo aos pre<;:os impoe um comportamento 
dos agentes tendente a racionaliza<;:ao dos custos e a uma nova partilha do 
mercado; os operadores portuarios sao conduzidos a uma nova estrategia a 
prazo, de forma a garantir a maximiza<;:ao intertemporal dos lucros, segundo 
os vectores que se apontam em seguida: 

- introdu<;:ao da conflitualidade nas rela<;:oes negociais com os sin
dicatos e a autoridade portuaria; 

- promo<;:ao da concentra<;:ao de empresas e aproveitamento de eco
nomias de escala ao nfvel dos factores de produ<;:ao. 

A 16gica conflitual sindicatos/empresas ira certamente conduzir a um 
menor crescimento da taxa de salario e a uma igualiza<;:ao tendencial entre 
o nfvel de remunera<;:oes nos portos e o salario medic nacional para o mesmo 
tipo de qualifica<;:oes; de igual modo, a concorrencia ao nfvel dos meios meca
nicos com a autoridade portuaria pode reduzir os seus graus de liberdade na 
fixa<;:ao das respectivas taxas de aluguer/por unidade de tempo. 

Condi<;:ao necessaria a exequibilidade e eficacia das medidas propostas 
e o previo ajustamento estrutural entre procura e oferta de trabalho, para o 
que e necessaria procurar consensos e formas de financiamento. 
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GUERRA, Antonio; SANTOS, Victor- 0 Funcionamento dos portos 
nacionais: urn ensaio de interpretac;ao. 

Se o comportamento dos agentes econ6micos envolvidos nas operaQoes portuarias e racional 
do ponto de vista das respectivas funQoes objectivas, a resultante e ineficiente e penaliza os 
interesses do consumidor final dos serviQos portuarios. 

A internacionalizaQao dos riscos e a fixaQao de preQos maximos poem em causa a 
sobrevivencia de algumas firmas, mas podem contribuir para a melhoria da eficiencia global do 
porto de Lisboa. 

CondiQao previa para o sucesso destas medidas e o ajustamento estrutural entre oferta 
e procura de trabalho, decrescente face as mutaQoes tecnol6gicas e inovaQoes organizativas em 
curso. 

GUERRA, Antonio; SANTOS, Victor- The operating of the national ports: 
an attempt at interpretation. 

If the behaviour of economic agents involved in port operations is rational in terms of the 
respective operative functions, the outcome is ineficient and conflicts with the interests of the ultimate 
consumer of port services. 

The internationalization of the risks and the setting of maximum prices have jeopardized the 
very survival of some concerns, but may help to improve the overall efficiency of the port of Lisbon. 

One prerequisite to the success of these measures is the adjustment between the supply 
and demand for employment, which is declining in the face of technological transfers and 
organizational innovations now in progress. 
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