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ENQUADRAMENTO
 CIET ocorre desde 1923,
(5/5 anos);
 É um encontro de estaticistas
onde se discute, decide e adota
resoluções e diretrizes no
âmbito das estatísticas do
trabalho;
 As alterações propostas
resultam de um trabalho
técnico e de consultoria entre:
Serviços de
estatística dos
países membros

Organizações de
trabalhadores e
empregadores

Outras agências
internacionais /
académicos /
investigadores.

 Depois de aprovadas, as propostas são
colocadas à consideração da OIT e
apresentadas à Comissão Estatística das
Nações Unidas.
A OIT tem atribuído uma importância
crescente ao sistema mundial de
estatísticas do trabalho, pretendendo:
 Aumentar o conhecimento da realidade
laboral;
 Aumentar as capacidades de produção
de mais e melhores sistemas de
informação nos diferentes estados
membros.
A 18ª CIET (2008) adotou uma resolução onde
se previa o desenvolvimento de indicadores
para medir a subutilização da força de
trabalho, como complemento à taxa de
desemprego já existente e propôs, para
trabalho futuro, a revisão da Resolução
adotada em 1982…

ORDEM DE TRABALHOS DA 19 ªCIET
Revisão da resolução de 1982 (13ª CIET)
Outros temas
 Qualidade do Trabalho
 Trabalho Infantil
 Empregos Verdes
 Classificação Internacional sobre a Situação na Profissão – ICSE 93
 (…)

REVISÃO DA RESOLUÇÃO DE 1982
A Resolução de 1982 suporta, na generalidade, o
sistema de estatísticas do trabalho atualmente
implementado nos diversos países.
Dela resultam os conceitos de emprego e
desemprego em vigor.
Uma alteração radical desses conceitos e dos seus
limites terá implicações profundas, por exemplo, na
taxa de desemprego.
As alterações a considerar na nova Resolução teriam
que representar um equilíbrio entre situações
laborais bastante diversas

REVISÃO DA RESOLUÇÃO DE 1982
Conceitos de Referência

REVISÃO DA RESOLUÇÃO DE 1982
Unidades Estatísticas

Pessoas

Emprego

(Persons)

(Job)

Emprego
principal
(Main job)

OU

Grupos de
atividades

Horas
trabalhadas

(Work activity)

(Time units)

REVISÃO DA RESOLUÇÃO DE 1982
Classificações para a população
Condição perante o trabalho

Principal Forma de Trabalho

(Labour Force Status)

(Main Form of Work)

Empregado
(Employment)

Principalmente produtor para uso próprio
(Mainly in own-use production work)

Desempregado
(Unemployment)

Principalmente empregado
(Mainly in employment)

Não ativo
(Outside the labour force)

Principalmente aprendiz ou estagiário não remunerado
(Mainly in unpaid trainee work)
Principalmente voluntário
(Mainly in volunteer work)
Principalmente envolvido em outras formas de trabalho
(Mainly in other forms of work)
Apenas envolvido em atividades não produtivas
(exclusively in non-productive activities)

É dada prioridade ao “Emprego” sobre as outras categorias e
prioridade ao “Desemprego” sobre “Não atividade”.
As categorias são mutuamente exclusivas e exaustivas.

É dada prioridade a qualquer atividade considerada “Trabalho” sobre
as atividades não consideradas “Trabalho”. As categorias são
mutuamente exclusivas.

REVISÃO DA RESOLUÇÃO DE 1982
Períodos de Referência (Para medir as diferentes formas de trabalho)
4 semanas ou 1 mês
7 dias ou 1 semana
(para medir o “Emprego”
e de acordo com o
adotado na 13ª CIET e já
aplicado pelos países)

(para o Trabalho de
Produção para Uso
Próprio de Bens, o
Trabalho de Aprendizes e
Estagiários Não
Remunerados e o
Trabalho Voluntário)

Um ou mais dias de
24 horas dentro de um
período de sete dias ou
de uma semana
(para o Trabalho de
Produção para Uso
Próprio de Serviços).

NOTA: Mantem-se o Critério da 1 hora de trabalho adotado anteriormente pela 13ª CIET e clarifica-se
que uma determinada pessoa é considerada para uma determinada forma de trabalho se estiver
envolvida nessa forma de trabalho por pelo menos 1 hora durante o período de referência que lhe
esteja associado.

REVISÃO DA RESOLUÇÃO DE 1982
Subutilização do trabalho (Labour Underutilization)
Conceitos que permitem caracterizar e medir a inadequação existente entre a oferta e a procura de
emprego.

Subemprego relacionado com o
Tempo de trabalho

Desemprego

Força de Trabalho Potencial

(Unemployment)

(Potential Labour Force)

Pessoas que não
estão empregadas
mas procuram
ativamente
emprego e estão
disponíveis para
aceitar um
emprego.

Pessoas que não estão empregadas nem
reúnem as condições definidas na classe
anterior de “Desemprego”.
Incluí as pessoas que
- Querem um emprego, não o procuram
mas estão disponíveis para trabalhar;
- As que querem um emprego, não
estão disponíveis mas procuram
ativamente;
- As que querem um emprego mas não
o procuram nem estão disponíveis.

(Time-related Underemployment)

Pessoas empregadas que querem
trabalhar mais horas, estão disponíveis
para o fazer e cujas horas habituais de
trabalho no total dos empregos que têm
são inferiores a um nível de horas préestabelecido.

NOTA: À semelhança da posição de outros países sobre este tema, Portugal informou a Comissão
sobre não concordar que as pessoas enquadradas na última situação “querem um emprego mas não
o procuram nem estão disponíveis” sejam consideradas como Força de Trabalho Potencial.

REVISÃO DA RESOLUÇÃO DE 1982
Frequência da recolha de dados
Base sub-anual

Base anual

Base menos frequente

Dados sobre Emprego,
População ativa,
Subutilização do Trabalho
e Produção para
Subsistência

Informação mais detalhada
de estatísticas sobre a
População ativa e
Subutilização do Trabalho ,
e no âmbito das Contas
Nacionais

A restante informação sobre
outras formas de trabalho ou
alguns tópicos especiais, a
base de recolha deve ser
menos frequente.

NOTA: Esta proposta foi aceite de uma forma geral pelos países tendo os mesmos recomendado
que a OIT preparasse um programa de apoio à implementação desta nova Resolução que
incluísse a disponibilização de diretrizes e manuais apropriados bem como apoio técnico aos
países cujos sistemas estatísticos estão menos desenvolvidos.

REVISÃO DA RESOLUÇÃO DE 1982
Indicadores
a) Contagens da população ativa, de pessoas não ativas, de pessoas
empregadas, de pessoas em situação de subemprego relacionado com o
tempo de trabalho, de pessoas em situação de desemprego, da
potencial força de trabalho e de produtores de subsistência;
b) Taxas calculadas em relação à população em idade ativa;
c) Medidas de subutilização da força de trabalho:

REVISÃO DA RESOLUÇÃO DE 1982
E ainda…

 Avaliação, comunicação e divulgação
 Comunicação Internacional
 Trabalho futuro

Ver Resolução

OUTRAS SESSÕES/TEMAS DE TRABALHO
 Classificação Internacional de Profissões (ISCO–08)
 Desenvolvimento do Milénio: objetivos, indicadores e agenda
de desenvolvimento para o pós-2015
 Organização, frequência e duração das CIET

 Classificação Internacional sobre a Situação na Profissão
(ICSE-93)
E ainda…

 Estatísticas sobre o sector informal e o emprego informal
 Indicadores sobre trabalho decente: conceitos e definições
 Amostragem em populações específicas

OBRIGADA!
Gabinete de Estratégia e Planeamento (www.gep.mtsss.pt)

