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RESUMO:
Portugal e Espanha são dois países próximos dos pontos de vista geográ�co, cultural,

histórico e político. Para além disso, partilham muitas características das instituições do

mercado de trabalho. No entanto, Portugal tem vindo a apresentar uma das mais baixas

taxas de desemprego da União Europeia e Espanha a mais elevada.

Contribuir para a análise deste diferencial, que não tem sido alvo de su�ciente atenção

por parte da literatura, é o objectivo do presente trabalho. A investigação incidiu, por

um lado, na exploração das diferenças conceptuais e metodológicas existentes entre os

inquéritos às forças de trabalho dos dois países e, por outro lado, no estudo dos �uxos

ocorridos entre diferentes situações (ou estados) face ao mercado de trabalho, adoptando

uma maior desagregação na de�nição desses estados.

Da análise comparada do Inquérito ao Emprego e do Encuesta de Población Activa,

resultam diferenças, nomeadamente ao nível do conceito de desemprego, que podem ex-

plicar entre 0,8 e 1 ponto percentual (p.p.) da diferença entre as taxas de desemprego

de Espanha e Portugal observada ao longo do período 1992-1997 (que variou entre 14,1 e

17,4 p.p. ao longo desses seis anos).

No estudo dos �uxos procurou-se caracterizar a heterogeneidade dos grandes agregados

do mercado de trabalho (como as populações desempregada e inactiva). Em particular,

procurou-se testar, em ambos os países, se os inactivos que desejam trabalhar apresentam

um comportamento face ao mercado de trabalho distinto dos demais inactivos e, even-

tualmente, próximo do observado para os desempregados � sendo esse comportamento
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interpretado em termos da probabilidade de transição entre diferentes estados.

Nesse sentido, começou-se por determinar as condições su�cientes para que dois es-

tados sejam considerados idênticos do ponto de vista comportamental no quadro de um

modelo dinâmico do mercado de trabalho de quatro estados e estimaram-se, com base em

registos individuais anonimizados referentes ao período 1992-1996, especi�cações condi-

cionais e não condicionais na duração de cada estado e nas características dos indivíduos,

adequadas ao teste dessas condições. As análises desenvolvidas revelam como, no caso

dos homens, os inactivos que desejam trabalhar apresentam um comportamento muito

próximo dos desempregados �um fenómeno mais evidente em Portugal do que em Es-

panha. Uma possível interpretação teórica para este resultado, no âmbito de um modelo

de �job search�com um sector, remete para a taxa de chegada de ofertas de emprego que,

por ser, porventura, mais elevada em Portugal, não tornaria a actividade de procura de

emprego �que distingue os desempregados dos inactivos �especialmente mais produtiva

que o simples desejo e disponibilidade para trabalhar.

A consideração, ainda que necessariamente especulativa, de uma medida alternativa da

taxa de desemprego em que se considerem, como �desempregados�, também os indivíduos

inactivos na margem, conduz a uma redução do diferencial dos dois países em termos de

incidência de �desemprego�. De facto, a utilização dessa medida reduz a diferença entre

as taxas de desemprego de Espanha e Portugal de 16 p.p. (valor médio para o período

1992-1996) para 13,9 p.p. (ou seja, menos 2,1 p.p.).

O estudo dos �uxos revelou, ainda, como o subsídio de desemprego desincentiva os

movimentos de saída do estado de desemprego em Portugal mas não em Espanha.

PALAVRAS-CHAVE: Desemprego; inactividade; �uxos entre estados do mercado

de trabalho; modelos de duração; modelos de �job search�; inquéritos às forças de trabalho
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Capítulo 1

Introdução

Portugal e Espanha, para além de serem países vizinhos e com alguma proximidade cul-

tural, possuem um conjunto importante de similitudes e de paralelismos �nomeadamente

em termos de passado recente. De facto, ambos os países foram governados por regimes

ditatoriais durante grande parte do Século XX, cuja queda ocorreu praticamente em si-

multâneo (em 1974 e 1975, respectivamente). Em ambos os casos, a segunda metade da

década de 70 caracterizou-se por grande agitação política, social e económica, com au-

mentos signi�cativos dos salários. A estabilidade foi conquistada ao longo dos anos 80,

tendo como corolário a adesão �simultânea, em 1986 �à Comunidade Europeia.

Apesar de Espanha possuir cerca de quatro vezes a população portuguesa, sendo tam-

bém mais rica e produtiva1, os dois países são normalmente considerados como próximos

em termos das políticas macroeconómicas seguidas, partilhando ainda várias instituições

do mercado de trabalho como sejam a (forte) protecção do emprego ou os mecanismos

de negociação colectiva dos salários, entre outros aspectos habitualmente explorados nos

trabalhos de investigação sobre desemprego estrutural.

Não obstante, Portugal tem vindo a apresentar uma das mais baixas taxas de desem-

prego da União Europeia e Espanha a mais elevada, com diferenças que têm oscilado entre

os 5 e os 17 pontos percentuais desde 1983.

1Em 2002, o PIBpm per capita a preços correntes e em paridade de poder de compra era de 18.400
USD em Portugal e de 22.400 USD em Espanha (mais 22%); também nesse ano, o PIBpm por trabalhador
correspondia a 48% e a 73% do valor veri�cado nos E.U.A., respectivamente para Portugal e Espanha
(valores disponíveis em www.oecd.org).

1
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Este �puzzle� foi analisado pela primeira vez, de forma sistemática e enquanto estudo

de caso das teorias do desemprego estrutural, por Blanchard e Jimeno (1995). Entre

os factores institucionais considerados pelos dois autores, apenas os mecanismos de pro-

tecção no desemprego foram identi�cados como causa provável das diferenças observadas

�não tanto pelo rácio benefício-rendimento (�replacement ratio�) do subsídio de desem-

prego, mas sobretudo pelos respectivos critérios de elegibilidade, que eram muito menos

restritivos em Espanha.

Blanchard e Jimeno (1995) sugeriram que a maior generosidade das políticas de pro-

tecção dos desempregados em Espanha, conciliada com uma forte protecção do emprego,

terá conduzido ao ajustamento lento dos salários, com o processo de desin�ação, operado

na primeira metade da década de 80, a manifestar-se na forma de (forte) crescimento

do desemprego e, posteriormente, na sua persistência. Em Portugal, pelo contrário, es-

quemas menos generosos de protecção no desemprego terão conduzido a um ajustamento

mais rápido dos salários, apesar da legislação de protecção do emprego ser também rígida

neste último país; desta forma, o processo de desin�ação português �curiosamente, mais

tardio e com duas etapas (1984-87 e 1991 e anos seguintes) �teve efeitos essencialmente

nominais e não tanto no nível e persistência do desemprego.

Os dois autores concluíram não ser simples nem imediata a associação entre as car-

acterísticas do mercado de trabalho de natureza institucional e legal �designadamente,

relativas aos mecanismos de protecção dos desempregados e dos empregados �e as difer-

enças observadas entre taxas de desemprego. Em particular, classi�caram o �puzzle�

português e espanhol como, porventura, o maior desa�o empírico que as teorias do desem-

prego estrutural enfrentam actualmente e apelaram ao desenvolvimento de investigação

nesse âmbito.

O estudo comparativo mais detalhado dos mercados de trabalho português e espan-

hol, entretanto realizado, é o de Bover, García-Perea e Portugal (2000). Esses autores

começaram por fazer uma revisão das principais instituições do mercado de trabalho dos

dois países, mostrando como, na prática, o despedimento é mais penalizador para o em-

pregador em Espanha, onde o subsídio de desemprego � inexistente em Portugal antes
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de 1985 �contínua a ser mais generoso e o poder dos sindicatos superior, fruto da forma

como se organizam, são �nanciados e participam no processo de negociação colectiva

dos salários (processo mais centralizado a nível nacional quando comparado com o caso

português).

Com base em microdados do Encuesta de Población Activa (EPA) e do Inquérito ao

Emprego (IE)2, Bover et al. mostram como, em Espanha, a taxa de saída do desemprego

é 1,8 vezes superior para desempregados não auferindo subsídio de desemprego �sendo

esse rácio ligeiramente inferior em Portugal (1,5). Este facto, associado ao carácter menos

restritivo dos critérios de elegibilidade do subsídio de desemprego em Espanha, não pode

ser, por sua vez, dissociado da maior capacidade negocial dos sindicatos e da consequente

lentidão do processo de ajustamento dos salários. Nesse âmbito, o papel das políticas de

protecção no desemprego não é entendido somente como determinante da actuação dos

sindicatos espanhóis mas também como �válvula de escape�, capaz de manter a coesão

social num mercado de trabalho particularmente dual e, como tal, necessária à própria

sustentabilidade das práticas de �xação colectiva dos salários observadas em Espanha

(Bover, García-Perea e Portugal, 2000).

Partindo destes contributos, o presente trabalho procura aprofundar o debate em

torno da diferente incidência do desemprego e da inactividade em Portugal e em Espanha,

recorrendo ao estudo dos �uxos ocorridos entre diferentes estados do mercado de trabalho.

Esta análise permite caracterizar a heterogeneidade dos desempregados e dos inactivos nos

dois países e as principais diferenças de mobilidade entre eles. Paralelamente, é feita uma

revisão do papel do subsídio de desemprego na explicação do �puzzle�ibérico e é explorado

um aspecto menos focado pela literatura: a in�uência das diferenças conceptuais entre o

IE e o EPA no diferencial das taxa de desemprego dos dois países.

O estudo dos �uxos é suportado por duas convicções de base. Por um lado, as aborda-

gens convencionais de investigação do mercado de trabalho assentam, como se sabe, em

agregados pré-de�nidos, por exemplo: população empregada, população desempregada e

população inactiva. Estes agregados dão origem a medidas compostas, como sejam as

2Referentes, respectivamente, a 1992-1996 e a 1992-1994.
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taxas de desemprego ou de actividade. No entanto, a caracterização de determinada re-

alidade através de categorias concebidas previamente e excessivamente abstractas �face

à eventual heterogeneidade de cada categoria �pode limitar a própria descrição e expli-

cação da realidade, em particular no que concerne às respectivas dinâmicas. Por outro

lado, mais importante do que classi�car os agentes de acordo com categorias onde eles

próprios se colocam quando respondem a um inquérito às forças de trabalho, é observar

o seu comportamento no mercado de trabalho. Em particular, importa observar a forma

como a situação (ou estado) num determinado momento do tempo condiciona a relação

futura do indivíduo com a actividade económica, isto é, a permanência na mesma situação

ou, pelo contrário, a transição para outra situação.

Por isso se ensaia uma abordagem de natureza empírica e fundada no comporta-

mento dos agentes, que procura ultrapassar os limites inerentes às abordagens, tipicamente

macroeconométricas, baseadas em conceitos de�nidos a priori, utilizando, directamente e

de forma seccional, as respostas dos agentes aos inquéritos às forças de trabalho. Esta

abordagem parte do reconhecimento da natureza (dinâmica) eventualmente distinta dos

mercados de trabalho português e espanhol, que, como se verá, não parece ser conve-

nientemente captada pelas medidas convencionais de desemprego e de inactividade e pela

forma como estas últimas são apuradas.

Do ponto de vista metodológico, o presente trabalho é um desenvolvimento da abor-

dagem de Jones e Riddell (1999a) (1999b) (2000) (2002), que revelou, para os casos do

Canadá e dos EUA, a grande heterogeneidade que caracteriza o conjunto dos indivíduos

que não estão empregados em termos do respectivo grau de proximidade face ao mercado

de trabalho3. Isto é, os desempregados, os inactivos e algumas subcategorias de ambos

apresentam níveis muito diferenciados no que diz respeito à verosimilhança de transições

futuras entre estados do mercado de trabalho, nomeadamente nos movimentos que têm

como destino uma situação de emprego.

A abordagem empírica e �forward looking� desses autores revelou, nomeadamente,

como os inactivos são muito diferentes entre si em termos de grau de proximidade (ou

3Medido, nomeadamente, através da probabilidade de encontrar emprego no período seguinte.



CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO 5

comportamento) face ao mercado de trabalho. Em particular, os inactivos que não procu-

ram activamente trabalho �mas que pretendem trabalhar e estão disponíveis para o efeito

�apresentam um comportamento claramente distinto dos demais inactivos e, por vezes,

próximo do apresentado pelos desempregados. Por isso, Jones e Riddell classi�cam esses

inactivos como pertencentes a um estado de �marginal attachment�ou inactividade na

margem, dada a elevada verosimilhança que apresentam em termos de participação fu-

tura no mercado de trabalho �nomeadamente, quando comparada com a referente aos

demais inactivos. Esses autores revelam, igualmente, como a inactividade na margem e o

desemprego são também categorias muito heterogéneas.

No presente trabalho desenvolve-se uma metodologia para análise das transições entre

diferentes estados e para testar se a inactividade na margem é uma categoria distinta do

desemprego e da demais inactividade (que não na margem). Em particular, deduzem-se as

(duas) condições su�cientes para que dois estados sejam considerados idênticos do ponto

de vista comportamental no âmbito de um modelo dinâmico do mercado de trabalho de

quatro estados (emprego, desemprego, inactividade na margem e outra inactividade) �

estendendo-se as condições formuladas originalmente por Flinn e Heckman (1983) para um

modelo de três estados �e desenvolve-se um modelo de duração com riscos proporcionais

competitivos que, ao contrário do estimado por Jones e Riddell (2000), considera dois

estados de destino em vez de um �permitindo, por isso, testar de forma mais conveniente

as referidas (duas) condições su�cientes.

Esse modelo é testado recorrendo aos microdados do IE e do EPA referentes ao período

compreendido entre o 2o Trimestre de 1992 e o 4o Trimestre de 1996. Os resultados sug-

erem a natureza algo distinta dos dois mercados de trabalho do ponto de vista da sua

dinâmica, com a inactividade na margem a revelar-se diferente nos dois países em estudo:

em Portugal, trata-se de um estado que ocorre com relativa frequência, estável e próximo

do desemprego do ponto de vista comportamental �nomeadamente no caso dos homens;

em Espanha, é relativamente raro, instável e apresenta-se menos próximo do desemprego,

estando claramente na �charneira�entre este último e a inactividade propriamente dita.

Como traço comum a ambos os países, os inactivos na margem apresentam-se um com-
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portamento distinto dos demais inactivos.

Importa referir que a consideração, ainda que necessariamente especulativa, de uma

medida alternativa da taxa de desemprego em que se considere como desempregados os

indivíduos inactivos na margem, conduz a uma redução do diferencial dos dois países

em termos de incidência de �desemprego�. De facto, a utilização dessa medida reduz a

diferença entre as taxas de desemprego de Espanha e Portugal de 16 p.p. (valor médio

para o período 1992-1996) para 13,9 p.p. (ou seja, menos 2,1 p.p.).

Uma possível interpretação destes resultados, assente num modelo simples de �job

search�, é a seguinte: em Portugal, uma, porventura, superior taxa de chegada de ofertas

de emprego teria como repercussão não ser a procura de emprego particularmente mais

produtiva que o simples interesse em conseguir-se um emprego4; em Espanha, pelo con-

trário, a maior escassez de ofertas de emprego tornaria o desemprego (isto é, a procura de

emprego) um estado claramente facilitador da obtenção de emprego face à inactividade.

O facto dos inactivos na margem (homens) apresentarem um comportamento próx-

imo (em Portugal) ou menos próximo (em Espanha) dos desempregados não pressupõe

que estes últimos sejam uma categoria homogénea. De facto, o estudo de �uxos também

evidenciou, para ambos os países, o carácter algo heterogéneo da respectiva população de-

sempregada, com as taxas de transição (nomeadamente, para uma situação de emprego) a

variarem de forma signi�cativa consoante, por exemplo, o(s) método(s) de procura de em-

prego utilizado(s) pelo desempregado. Paralelamente, também os inactivos, na margem

e outros, revelaram algumas diferenças internas de comportamento, nomeadamente con-

soante o nível de habilitação (máximo) detido.

No Capítulo 2, para além de se apresentarem algumas estatísticas descritivas tendo

em vista caracterizar os dados utilidados, analisam-se as principais diferenças conceptuais

entre o IE e o EPA �nomeadamente, ao nível do conceito de desemprego. Estas difer-

enças podem explicar parte do diferencial de taxas de desemprego de Espanha e Portugal

observado ao longo do período 1992-1997 (que variou entre 14,1 e 17,4 p.p. nesses seis

anos), mais precisamente entre 0,8 e 1 p.p. Re�ra-se que a análise das diferenças entre

4As duas características que distinguem um desempregado de um inactivo na margem.



CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO 7

o IE e o EPA foi considerada ao nível do referido estudo dos �uxos, tendo-se procurado

controlar todas as diferenças conceptuais entretanto identi�cadas �de modo a tornar os

resultados obtidos mais precisos e comparáveis entre os dois países.

No Capítulo 3 é apresentada a metodologia econométrica de análise dos �uxos no

mercado de trabalho e no Capítulo 4 são apresentados os principais resultados obtidos.

Finalmente, uma súmula das principais ideias e conclusões a reter da investigação é ap-

resentada no Capítulo 5.



Capítulo 2

Dados

O trabalho empírico desenvolvido no âmbito da presente dissertação utilizou, como fonte

de informação, os registos individuais anonimizados do Encuesta de Población Activa

(EPA) e do Inquérito ao Emprego (IE), referentes ao período compreendido entre o 2o

Trimestre de 1992 e o 4o Trimestre de 1996. No presente capítulo é realizada uma breve

uma análise das principais diferenças conceptuais e metodológicas desses dois inquéritos

e é feita uma caracterização sumária dos dados utilizados.

O IE e o EPA são muito semelhantes em termos conceptuais e metodológicos (Blan-

chard e Jimeno, 1995) (Bover, García-Perea e Portugal, 2000). De facto, tratam-se

de inquéritos de periodicidade trimestral, com questionário semelhante, um idêntico es-

quema de rotação da amostra (1/6 por trimestre) e que respeitam normas conceptuais,

metodológicas e de qualidade comuns. No entanto, como as secções seguintes sugerem,

existem algumas diferenças entre o âmbito e os conceitos de actividade e desemprego

utilizados nos dois inquéritos.

Começa-se por uma análise comparada das séries do IE e do EPA que vigoraram desde

1992 e ao longo de grande parte da década de 90 (Secção 2.1) �e que foram, como se

disse, objecto de tratamento preferencial no quadro do presente trabalho. Na Secção 2.2,

apresenta-se um exercício de harmonização dos conceitos de desemprego do IE e do EPA,

com o cálculo de uma taxa de desemprego para Portugal (período 1992-1997) corrigida de

parte das diferenças conceptuais e metodológicas entretanto identi�cadas na Secção 2.1.

Por último, apresenta-se uma breve descrição dos dados utilizados no trabalho empírico.

8
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2.1 As séries do Encuesta de Población Activa e do

Inquérito ao Emprego dos anos 90

Em Dezembro de 1991, entrou em vigor o Regulamento (CEE) no 3711/91 do Conselho

(UE, 1991), que previa a organização de um inquérito anual por amostragem às forças de

trabalho na Comunidade Europeia, a partir de 1992 e na Primavera. Este regulamento

suscitou, logo no 1o Trimestre de 1992, alterações conceptuais e metodológicas no EPA,

que vigoraram até ao 4o Trimestre de 1998 (Alvarez, 1999). No caso do IE, a nova série

iniciou-se apenas na Primavera de 1992 (isto é, no 2o Trimestre desse ano) e prolongou-se

até ao 4o Trimestre de 1997.

Como a sinopse apresentada no Quadro 1 sugere, apesar dessas duas séries se basearem

em orientações comuns, quer da OIT (1982) quer da UE (1991), apresentam algumas difer-

enças, nomeadamente em termos do âmbito e dos conceitos de actividade, inactividade e

desemprego, que importa analisar com algum detalhe dada a sua possível in�uência no

trabalho empírico que se pretende realizar.

Quadro 1

Em termos do âmbito dos inquéritos, importa referir que a série 1992-1998 do EPA

não exclui eventuais agregados familiares que, formando um grupo independente, residem

em alojamentos colectivos (por exemplo, directores, porteiros ou guardas de hospitais,

hotéis, quartéis, conventos e abadias, orfanatos, etc.) (INE-ES, 1997) � ao contrário

do IE, cuja série 1992-1997 exclui todos �os indivíduos internos em estabelecimentos de

assistência, residindo em comum numa convivência e religiosos vivendo em comunidade�

(INE, 1993). Caso sejam referenciados por familiares residentes em alojamentos privados,

o EPA também não exclui outros residentes em alojamentos colectivos como sejam os

doentes internados ou os prisioneiros.

Ainda no que respeita ao âmbito da população inquirida, importa referir que o IE

apenas exclui, de forma especial, os residentes em alojamentos móveis. Neste aspecto,

o EPA é mais exaustivo, excluindo civis estrangeiros que se encontram em Espanha por
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período inferior a um ano; militares e diplomatas estrangeiros que trabalham como tal

em Espanha e pessoal não residente que trabalha em instituições cientí�cas estrangeiras

estabelecidas em território espanhol (INE-ES, 1997).

Relativamente à delimitação da população activa, a série 1992-1997 do IE considerava

os 14 anos como limite mínimo de idade enquanto que, já em 1992, esse limite era de

16 anos no caso do EPA, de forma coerente com o período de escolaridade obrigatória

em vigor em Espanha1. Sendo, em ambos os países, a taxa de desemprego dos jovens

(idade inferior a 25 anos) mais elevada que a taxa global, a consideração dos jovens com

14 e 15 anos como potenciais activos em Espanha (como no caso português) ampli�caria,

porventura, ainda mais os níveis de desemprego veri�cados naquele país.

Relativamente ao conceito de desempregado, importa referir que, em ambos os in-

quéritos, considera-se nessa situação todo o indivíduo que, com idade igual ou superior ao

referido limite mínimo de idade (16 anos em Espanha, 14 anos em Portugal), se encontra

simultaneamente nas seguintes situações (INE, 1993) (INE-ES, 1997):

� Não trabalhou, no período de referência (semana anterior ao dia da entrevista),

por conta própria ou de outrem nem que fosse apenas uma hora, com vista a uma

remuneração ou outro benefício (ausência de trabalho);

� Está disponível para trabalhar, ou seja, se lhe oferecessem um trabalho, ou as

condições para o exercício de uma actividade por conta própria, poderia começar

a trabalhar nas duas semanas seguintes ao dia da entrevista (disponibilidade para

trabalhar);

� Tenha procurado um trabalho, isto é, tenha feito diligências concretas ao longo das

últimas 4 semanas (anteriores ao dia da entrevista) para encontrar um trabalho por

conta de outrem ou para se estabelecer por conta própria (procura de trabalho).

Em ambos os países são igualmente considerados como desempregados os indivíduos

que, embora tendo um emprego, só vão começar a trabalhar em data posterior ao período
1Em Espanha, a vida escolar inicia-se aos 6 anos de idade e prolonga-se obrigatoriamente por 10

anos; em Portugal, inicia-se na mesma idade mas prolonga-se por menos um ano. Só a partir de 1998 o
limite mínimo da idade activa considerado pelo IE se �xou nos 15 anos, em coerência com o período de
escolaridade obrigatória em vigor em Portugal.
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de referência e que se encontram disponíveis para trabalhar. Neste caso, não se impõe o

critério da procura de emprego, que é substituído pelo controlo da existência de emprego

no qual se começará a trabalhar no futuro.

A forma como os três critérios que de�nem um desempregado são aplicados em Por-

tugal e em Espanha escondem algumas pequenas diferenças.

Em Espanha, os indivíduos temporariamente ausentes do respectivo emprego são, em

geral, considerados empregados. Em particular, o �layo¤�temporário é tratado de forma

algo informal: todo o indivíduo suspenso temporariamente (por exemplo, por uma reg-

ulação de emprego) que acredita poder vir a ser reincorporado na respectiva empresa

é considerado empregado pelo entrevistador; ou, equivalentemente, apenas os suspensos

que não acreditam na sua reincorporação respeitam o critério da ausência de trabalho e,

como tal, podem vir a ser considerados desempregados, caso respeitem os demais critérios

(disponibilidade para trabalhar e procura de trabalho) (INE-ES, 1997). Em Portugal,

pelo contrário, todas as situações de suspensão temporária do contrato de trabalho cor-

respondem a casos de ausência de trabalho, porque se quebrou a �ligação formal com o

emprego�que sustenta a de�nição de empregado do IE (INE, 1993 e Quadro 1).

Ao nível do segundo critério �a disponibilidade para trabalhar �as diferenças entre

o IE e o EPA são mais subtis, não sendo passíveis de correcção a posteriori, ou seja,

após a aplicação dos respectivos questionários, pelo que não serão abordadas no presente

contexto.

Porém, o factor que tem um maior impacto na de�nição de desemprego nos dois

países em estudo é passível de controlo ao nível dos dados, remetendo para a forma como

o EPA e o IE especi�cam o critério da procura de trabalho. De facto, o EPA revela-

se menos restritivo em termos das diligências passíveis de quali�car um indivíduo como

desempregado. O EPA é mais permissivo que o IE ao nível do critério da procura de

trabalho porque:

� O facto do inquirido estar inscrito no �cheiro de pedidos de emprego do seu Centro

de Emprego (nas últimas 4 semanas) é condição su�ciente para que se considere o

mesmo à procura de trabalho �quando o IE exige o contacto directo do inquirido
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com esse centro (nos últimos 30 dias);

� Idem no caso das agências privadas de colocação;

� O EPA não elimina a simples consulta de anúncios na categoria �A través de la

prensa��ao contrário do IE, que exclui esse tipo de diligência (INE, 1993);

� Para além da realização de provas, entrevistas ou testes para selecção, o EPA con-

sidera, em adição ao IE, a preparação dessas �oposiciones�;

� A espera de resultados de solicitações anteriores apenas é aceite pelo IE como diligên-

cia no caso de concursos públicos;

� Métodos de procura de trabalho não especi�cados são aceites pelo EPA mas não

pelo IE.

Manifestamente, o carácter menos alargado do conjunto de formas de procura de tra-

balho aceites pelo IE pode consubstanciar-se em menores volumes de desemprego, no caso

português, unicamente por razões conceptuais �como, aliás, os resultados apresentados

na secção seguinte sugerem.

2.2 A harmonização possível dos conceitos de desem-

prego

As diferenças conceptuais e metodológicas entre o IE e o EPA ao nível dos critério da

ausência de trabalho não são passíveis de controlo no sentido de uma harmonização dos

conceitos de desemprego adoptados em cada caso, dadas as limitações existentes nos dados

disponíveis. De facto, por não se saber, no caso do IE, quantos inquiridos com contrato

suspenso temporariamente esperam vir a ser reincorporados na respectiva empresa2, não

é possível proceder à harmonização da taxa de desemprego no que diz respeito ao critério

da ausência de trabalho3.
2Indivíduos nessa situação são considerados no EPA como empregados e no IE como não empregados,

de acordo com o referido na secção anterior.
3A correcção dessa diferença levaria, em princípio, a um aumento da diferença entre as taxas de

desemprego de Espanha e Portugal e não o contrário.
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No caso do critério da procura de trabalho é, contudo, possível alguma harmonização.

De facto, apesar do IE não aceitar, como formas de procura de trabalho pelo desempre-

gado, a consulta de anúncios, a espera de resultados de solicitações anteriores (excepto no

caso de concurso público) bem como métodos não especi�cados (INE, 1993), as respecti-

vas questões que controlam as diligências efectuadas nos últimos 30 dias para encontrar

emprego prevêem, para efeito de despiste, esses três casos. Ou seja, é possível tornar os

critérios de procura de emprego menos rígidos ao nível do IE mediante a consideração,

como desempregados, dos indivíduos que, não tendo trabalho e estando disponíveis para

trabalhar, apenas estudaram anúncios, estiveram à espera de resultados ou efectuaram

diligências não especi�cadas.

A partir dos dados do IE foi possível estimar uma taxa de desemprego corrigida, com

valores superiores aos o�ciais estimados pelo INE e mais próxima da taxa de desemprego

veri�cada em Espanha entre 1992 e 1997. De facto, como ilustram o Quadro 2 e o Grá�co

1, a taxa de desemprego corrigida para Portugal é sempre superior aos valores o�ciais �

entre 0,8 a 1 ponto percentual, consoante o ano.

Quadro 2 e Grá�co 1

Apesar destas diferenças serem signi�cativas em termos da avaliação do fenómeno

do desemprego em Portugal (aumento do número de desempregados em cerca de 10%),

o Grá�co 1 sugere que a amplitude da diferença entre as taxas de desemprego o�ciais

de Espanha e Portugal apenas se explica, em pequena parte, pela questão conceptual

controlada nas estatísticas estimadas (em 1997, a correcção realizada explica somente

7,1% da diferença de taxas de desemprego).

Re�ra-se que, ao nível do trabalho empírico, também se consideraram, como desempre-

gados, os inquiridos pelo IE que, não tendo trabalho e estando disponíveis para trabalhar,

apenas consultaram anúncios, estiveram à espera de resultados e/ou efectuaram diligên-

cias não especi�cadas para encontrar trabalho. Deste modo, tentaram-se minimizar as

diferenças conceptuais e metodológicas entre o IE e o EPA �que, rea�rme-se, não se

limitam aos aspectos referidos anteriormente. Apesar de se basearem num conceito de de-
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semprego menos restrito, os resultados empíricos obtidos para Portugal são coerentes com

os calculados por Centeno e Fernandes (2004) aplicando a de�nição clássica de desemprego

(ausência de trabalho, disponibilidade para trabalhar e procura de trabalho).

2.3 Caracterização dos dados utilizados

Os dados utilizados no trabalho empírico reportam-se a indivíduos com idade compreen-

dida entre os 16 e os 64 anos e referem-se a um período de cerca de 5 anos, compreendido

entre o 2o Trimestre de 1992 e o 4o Trimestre de 1996 (inclusive em ambos os casos),

caracterizado pela ausência de alterações conceptuais e metodológicas ao nível quer do IE

quer do EPA.

Quadro 3

Como revela o Quadro 3, o �cheiro EPA utilizado contém 2.153.582 registos, dos quais

1.073.201 referem-se a indivíduos do sexo masculino. O �cheiro do IE é, naturalmente,

mais pequeno, apresentando, respectivamente, 687.937 e 332.312 registos. Em termos de

distribuição por estado face ao mercado de trabalho, o mesmo quadro revela a importância

relativa do desemprego no caso do �cheiro EPA (13,3% dos respectivos registos referem-se

a indivíduos nessa situação, sendo essa percentagem de apenas 5% no caso do IE). O

emprego surge em destaque no �cheiro IE (64% dos registos �bem mais que os 46,8%

referentes ao EPA), notando-se uma maior frequência de situações de inactividade na

margem (1,5%) �um conceito que será introduzido no capítulo seguinte �face ao �cheiro

EPA (apenas 0,6%).

Em ambos os �cheiros (IE e EPA), a um mesmo indivíduo correspondem, em geral,

seis registos. Essa natureza longitudinal dos dados possibilita a observação, na maioria

dos indivíduos, das transições entre estados durante cinco trimestres consecutivos.

Importa fazer duas observações importantes sobre os dados utilizados:

� Para os trimestres de 1996, apenas foi possível ter acesso aos registos do EPA rela-

tivos a indivíduos que começaram a ser observados (ao longo de 6 trimestres) antes
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do 1o Trimestre de 1996, pelo que os resultados do EPA referentes a 1996 devem

ser interpretados com as devidas cautelas, dada a ausência de cerca de metade dos

registos referentes a esse ano (indivíduos que começaram a ser observados no 1o

Trimestre de 1996 e seguintes)4;

� A estimação de modelos de duração (ver Capítulo 3) exigiu o cálculo de uma aprox-

imação para a duração da inactividade, que não é fornecida directamente pelos

inquéritos: no caso das observações censuradas à esquerda5, a duração da inactivi-

dade foi considerada idêntica à duração desde o último emprego, se aplicável, ou à

duração desde que se completou a escolaridade, para o caso dos inactivos que rev-

elaram nunca ter trabalhado; no caso das observações não censuradas à esquerda,

a duração da inactividade remeteu, naturalmente, para a própria experiência ob-

servada ao longo dos 6 trimestres sucessivos em que cada indivíduo permanece no

�cheiro de dados.

4A existência de informação (completa) para o IE e a preocupação em tratar-se toda a informação
disponível (em particular, a mais recente disponível), justi�caram a decisão a favor do tratamento dos
referidos dados do EPA.

5Registos relativos a indivíduos que estão inactivos na primeira vez em que são observados.



Capítulo 3

Estudo da heterogeneidade dos

desempregados e dos inactivos: uma

abordagem empírica

As abordagens convencionais de investigação do mercado de trabalho assentam, como se

sabe, em agregados pré-de�nidos, como por exemplo: população empregada, população

desempregada e população inactiva �que, por sua vez, dão origem a medidas compostas,

como sejam as taxas de desemprego ou de actividade. A caracterização de determinada

realidade através de categorias concebidas previamente e, porventura, excessivamente ab-

stractas �face à heterogeneidade que caracteriza cada categoria �pode limitar a própria

descrição e explicação da realidade, em particular no que concerne à sua dinâmica. Por

outro lado, mais importante do que classi�car os agentes de acordo com categorias onde

eles próprios se colocam quando respondem a um inquérito às forças de trabalho, é obser-

var a mobilidade, em particular relacionando cada situação (ou estado) de partida com

os demais estados para onde os indivíduos podem transitar.

No presente capítulo ensaia-se uma abordagem de natureza empírica e fundada no

comportamento dos agentes, que procura ultrapassar os limites inerentes às abordagens,

tipicamente macroeconométricas, baseadas em conceitos de�nidos a priori. Esta abor-

dagem parte do reconhecimento da natureza eventualmente distinta dos mercados de tra-

16
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balho português e espanhol, que, como se verá adiante, não parece ser convenientemente

captada pelas medidas convencionais da relação dos indivíduos com o mercado de trabalho

e pela forma como as mesmas são apuradas. Paralelamente, assenta no estudo detalhado

das dinâmicas, em termos de �uxos de transição entre diferentes estados do mercado de

trabalho, dos indivíduos pertencentes a algumas subcategorias de desemprego e de inac-

tividade, dando especial atenção aos inactivos que, apesar de não procurarem emprego,

estão disponíveis para trabalhar.

3.1 O comportamento face ao mercado de trabalho e

os inactivos na margem

Os trabalhos recentes de Jones e Riddell (1999a) (1999b) (2000) (2002) revelaram, para os

casos do Canadá e dos EUA, a heterogeneidade que caracteriza o conjunto dos indivíduos

que não estão empregados, em termos do respectivo grau de proximidade face ao mercado

de trabalho. Esta heterogeneidade faz-se sentir também entre os indivíduos classi�cados

como desempregados e como inactivos. Em cada uma destas categorias os indivíduos

apresentam comportamentos muito diferenciados no que diz respeito a transições entre

estados, em particular ao nível de transições tendo como destino o estado de emprego.

Esta abordagem visa caracterizar o comportamento dos inactivos que não procuram

trabalho (no limite temporal previsto nos inquéritos) �mas que pretendem trabalhar e

estão disponíveis para o efeito �e compará-lo com o dos demais inactivos. Jones e Riddell

classi�cam esses inactivos como pertencentes a um estado de �marginal attachment�, ou

seja, de inactividade na margem, numa fronteira difusa entre actividade e inactividade

no seu sentido literal, demonstrando que o respectivo comportamento é, por vezes, mais

próximo do apresentado pelos desempregados do que o evidenciado pelos outros inac-

tivos1. Por exemplo, para o período 1997-2000, 12,4% dos inactivos na margem apurados

pelo �Labour Force Survey� canadiano transitaram, em média e no mês seguinte, para

o estado de emprego; ora, essa taxa de transição é mais próxima da apresentada pelos

1É importante notar que, como os próprios Jones e Riddell (1999 e 2000) reconhecem, outras de�nições
para a inactividade na margem são possíveis.
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desempregados (23,1%) do que a referente aos demais inactivos (3,5%) (Jones e Riddell,

2002).

Esses autores revelam igualmente como a inactividade na margem e o desemprego são

também categorias muito heterogéneas. Em particular, os inactivos na margem que estão

à espera de resposta por parte dos empregadores (na sequência de solicitações anteriores)

tendem a transitar mais frequentemente para o emprego do que os próprios desemprega-

dos, isto é, trata-se de uma situação pelo menos tão produtiva quanto a actividade de

�job search�; ao invés, os inactivos na margem desencorajados, ou seja, que não procuram

emprego porque consideram que não há empregos disponíveis (na respectiva região ou de

acordo com a quali�cação detida), apresentam, tipicamente, uma menor incidência de

transições para o emprego face aos demais inactivos na margem (Jones e Riddell, 2002)2.

No caso dos desempregados, os resultados de Jones e Riddell apontam, nomeadamente,

para algumas diferenças em termos de verosimilhança de obtenção de emprego consoante

o(s) tipo(s) de método(s) de procura de emprego utilizado (Jones e Riddell, 1999 e 1999b).

Estes resultados motivaram as aplicações que a seguir se descrevem, que têm como

principal objectivo inferir algumas características do desemprego e da inactividade em

Portugal e Espanha e, em particular, se a inactividade na margem é uma categoria distinta,

ou não, do desemprego e da outra inactividade (que não na margem) em ambos os países.

3.2 Um modelo de quatro estados

A metodologia utilizada para testar, com base em dados longitudinais, se dois (ou mais)

estados de não-emprego são idênticos do ponto de vista comportamental foi originalmente

formulada por Flinn e Heckman (1983).

Na sequência dos trabalhos de Clark e Summers (1979) (1982) e de Ellwood (1982) �

que sugeriam ser a diferença entre os estados de emprego e de inactividade muito ténue e

em muitos casos arbitrária, nomeadamente no que concerne aos jovens �Flinn e Heckman

(1983) desenvolveram e implementaram econometricamente um modelo de três estados

2A inactividade na margem parece ser nos EUA uma categoria menos heterogénea do que no Canadá
(Jones e Riddell, 2000).
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(emprego �E, desemprego �U e inactividade �O) tendo como objectivo testar se o

desemprego e a inactividade são estados idênticos do ponto de vista comportamental, ou

seja, em termos da situação subsequente dos indivíduos classi�cados em cada uma dessas

categorias. A ideia subjacente ao teste desenvolvido por Flinn e Heckman é muito simples:

controlando convenientemente as características dos indivíduos, se a taxa de transição do

estado x para o estado z é idêntica à taxa de transição do estado y para o estado z (para

todo o estado de destino z), então o estado de origem (x ou y) é irrelevante em termos

da determinação da taxa de transição dos indivíduos para (todo o) z.

Com base numa pequena amostra de jovens diplomados do sexo masculino (retirada do

�National Longitudinal Survey of Young Men�), Flinn e Heckman concluíram pela rejeição

da hipótese da identidade comportamental entre desempregados e inactivos. Resultados

similares foram obtidos por Gönül (1992) e Tano (1991) para amostras mais abrangentes

(jovens de ambos os sexos e jovens e adultos de ambos os sexos, respectivamente).

Jones e Riddell (1999a) (1999b) (2000) (2002) aplicam esta abordagem a um modelo

com quatro estados, no qual a inactividade (O) é subdividida em dois estados: inactividade

na margem (M) e outra inactividade (N). Nesse modelo, a distinção entre desemprego e

inactividade na margem será irrelevante enquanto estado de origem de transições se:

� A taxa de transição de U para E for igual à taxa de transição de M para E; e

� A taxa de transição de U para N for igual à taxa de transição de M para N .

Neste caso, a actividade de procura de trabalho �exercida pelos desempregados mas

não pelos inactivos na margem �não é mais produtiva que a disponibilidade para trabalhar

(comum a ambos os estados). Ou seja, a distinção entre desemprego e não participação

pode fazer-se, unicamente, com base no critério da disponibilidade para trabalhar (para

além da ausência de trabalho) �sendo de ponderar a construção de medidas de desemprego

alternativas às tradicionais, que não controlem o critério da procura de trabalho.

Paralelamente, a distinção entre inactividade na margem e inactividade será irrelevante

se:

� A taxa de transição de M para E for igual à taxa de transição de N para E; e
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� A taxa de transição de M para U for igual à taxa de transição de N para U .

Esta situação corresponde à classi�cação habitual dos indivíduos em empregados, de-

sempregados ou inactivos (E, U ou O, com O =M+N), não envolvendo a disponibilidade

para trabalhar qualquer informação adicional face à actividade de procura de trabalho.

Evidentemente, se todas as distinções �zerem sentido, um modelo de quatro estados

(E, U , M e N) será mais aderente à realidade que o habitual modelo de três estados (E,

U e O).

A motivação para as condições apresentadas anteriormente encontra-se descrita em

Flinn e Heckman (1983) para o modelo de três estados, sendo de aplicação (quase) ime-

diata ao caso em que a inactividade na margem é explicitada.

Considerem-se as últimas condições acima enunciadas, relativas à identidade compor-

tamental entreM e N . Em paralelo com Flinn e Heckman (1983), considere-se um agente

representativo (por simpli�cação) e dois casos distintos:

No primeiro caso, a função densidade de probabilidade relativa à duração do emprego

é ge(te), onde te é a duração do emprego. A probabilidade do indivíduo interromper a

sua experiência de emprego e transitar para M ou N é determinada por uma lotaria com

realização M com probabilidade � e com realização N com probabilidade 1 � �. Uma

vez ocorrida a transição de E para M ou N , o indivíduo mantém-se no mesmo estado

de inactividade, ou seja, não transita de M para N ou vice-versa. No entanto, ele pode

transitar para dois destinos j alternativos: emprego (j = 1) ou desemprego (j = 2).

A taxa de transição instantânea para determinado destino j designa-se por função

transição especí�ca (ou �cause-speci�c hazard function�), de�nindo-se, no presente caso

particular, como a probabilidade instantânea em transitar, no momento t, da inactividade

para o destino j dado que o indivíduo permaneceu inactivo até t (Blau e Robins, 1986 e

Addison e Portugal, 2003):

hj(t) �
P (t � t+�t; J = jjT � t)

�t
=

gj(t)

1�Gj(t)
; j = 1; 2 (3.1)

onde gj(t) é, para o destino j, a função densidade de probabilidade da duração da inac-
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tividade e Gj(t) é a respectiva função distribuição.

Notar que esta formulação tem uma interpretação de riscos competitivos no seu sen-

tido convencional, com uma duração latente (Tj) associada a cada risco (destino) j e

observando-se apenas o mínimo das durações latentes (T ). Se os riscos forem assumidos

como independentes, o modelo simpli�ca-se no presente contexto de durações contínuas,

podendo-se separar as taxas de saída mediante a consideração dos destinos que não o des-

tino em tratamento como observações censuradas à direita (Kalb�eisch e Prentice, 1980,

p. 168).

A formulação condensada em (3.1) conduz à seguinte função transição agregada (�ag-

gregate hazard function�):

h(t) =
2X
j=1

hj(t) (3.2)

com densidade �agregada�g(t) e distribuição �agregada�G(t) tais que:

g(t)

1�G(t) =
2X
j=1

gj(t)

1�Gj(t)
(3.3)

Relembrando que o indivíduo quando transita de E para M ou N se mantém sempre

no mesmo estado ao longo da experiência de inactividade com duração t, a probabilidade

conjunta da inactividade na margem (M) e da duração t é �g(t) e a probabilidade conjunta

da outra inactividade (N) e da duração t é (1��)g(t), sendo a função transição agregada

idêntica para ambos os casos (Flinn e Heckman, 1983). De facto, se hm�(t) = hme(t) +

hmu(t) for a função transição agregada de M , com funções especí�cas hme(t) e hmu(t)

(associadas aos destinos E e U , respectivamente), e hn�(t) = hne(t) + hnu(t) for a função

transição agregada de N , com funções especí�cas hne(t) e hnu(t), tem-se:

hm�(t) = hn�(t) = h(t) = hme(t) + hmu(t) = hne(t) + hnu(t) (3.4)

Desta forma, as seguintes condições são su�cientes para que o estado de origem (M

ou N) seja irrelevante na caracterização das transições tendo como destinos os estados E

e U :
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hme(t) = hne(t) (3.5)

hmu(t) = hnu(t) (3.6)

No segundo caso, após a transição inicial E !M (com probabilidade �) ou E ! N

(com probabilidade 1��), o indivíduo pode transitar aleatoriamente entreM e N e vice-

versa, de acordo com uma lotaria do tipo �cara ou coroa�. Ora, o equivalente contínuo

de uma sucessão de provas de Bernoulli independentes e discretas no tempo é o modelo

exponencial de tempo de espera (Flinn e Heckman, 1983). Sejam hmn e hnm as taxas

de saída, respectivamente, de M para N e de N para M 3. A densidade da duração da

inactividade na margem (M) é dada por (Flinn e Heckman, 1983 e Kalb�eisch e Prentice,

1980):

hm� exp [�(hm� + hmn)t] = (hme + hmu) exp [�(hme + hmu + hmn)t] (3.7)

e a densidade da duração da outra inactividade (N) por:

hn� exp [�(hn� + hnm)t] = (hne + hnu) exp [�(hne + hnu + hnm)t] (3.8)

onde t se refere, como é hábito, à duração da inactividade.

Também neste segundo caso, com transições aleatórias U !M e M ! U , é condição

su�ciente para que o estado de origem (M ou N) seja irrelevante, a igualdade das taxas

de saída para cada destino (E e U), isto é:

hme = hne (3.9)

hmu = hnu (3.10)

3No modelo exponencial de tempo de espera, a taxa de saída é constante na duração (Kalb�eisch e
Prentice, 1980).
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Notar que, em ambos os casos, o parâmetro � é irrelevante para a formulação das

condições su�cientes. Ou seja, o estado prévio a M ou N �o emprego (E), nos dois

casos analisados �não in�uencia as condições que garantem a identidade do ponto de

vista comportamental entre os inactivos na margem e os demais inactivos, ou seja, se,

inicialmente, o indivíduo estiver desempregado, transitando para M com probabilidade �

e para N com probabilidade 1� �, a distinção entre M e N será irrelevante nas mesmas

condições.

As condições (3.9) e (3.10) são igualmente su�cientes (e necessárias) para que, num

modelo de Markov de quatro estados (E, U , M e N), se possa agregar os estados M e N

num único estado O de inactividade, com o resultante modelo de três estados a assumir

igualmente uma estrutura markoviana. Seja Pi(t) a probabilidade do indivíduo ocupar o

estado i no período t e
�
P i(t) a variação instantânea dessa probabilidade. O modelo de

Markov de quatro estados em causa pode representar-se da seguinte forma:
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266666664

�
P e(t)
�
P u(t)
�
Pm(t)
�
P n(t)

377777775

=

266666666666666666666664

�

0B@ heu + hem

+hen

1CA hue hme hne

heu �

0B@ hue + hum

+hun

1CA hmu hnu

hem hum �

0B@ hme + hmu

+hmn

1CA hnm

hen hun hmn �

0B@ hne + hnu

+hnm

1CA

377777777777777777777775

�

266666664

Pe(t)

Pu(t)

Pm(t)

Pn(t)

377777775
(3.11)

ou, equivalentemente:

�
P
(4)

i (t) = AP
(4)
i (t) (3.12)

onde o sobrescrito (4) indica que se trata de um modelo com quatro estados.

A agregação dos dois estados de inactividade M e N num único estado O passa pela

possibilidade em condensar o modelo de quatro estados no seguinte modelo:
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266664
�
P e(t)
�
P u(t)
�
P o(t)

377775 =
266664
� (heu + heo) hue hoe

heu � (hue + huo) hou

heo huo � (hoe + hou)

377775
266664
Pe(t)

Pu(t)

Po(t)

377775 (3.13)

ou:

�
P
(3)

i (t) = BP
(3)
i (t) (3.14)

onde:

Po(t) = Pm(t) + Pn(t) (3.15)

Uma condição necessária para que o modelo de três estados (3.13)-(3.15) seja uma rep-

resentação equivalente do modelo de quatro estados (3.11)-(3.12), remete para a seguinte

condição (Flinn e Heckman, 1983):

Característica (A) = Característica (B) � 2 (3.16)

notando que a característica de B é inferior ou igual a 2. As seguintes condições são

su�cientes:

hme = hne = hoe (3.17)

hmu = hnu = hou (3.18)

dado que, de (3.15) e de (3.11):
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�
P o(t) =

�
Pm(t) +

�
P n(t)

= hemPe(t) + humPu(t)� (hme + hmu + hmn)Pm(t)

+ hnmPn(t) + henPe(t) + hunPu(t) + hmnPm(t)

� (hne + hnu + hnm)Pn(t)

= (hem + hen)Pe(t) + (hum + hun)Pu(t)

� (hme + hmu)Pm(t)� (hne + hnu)Pn(t) (3.19)

Ora, nas condições (3.17) e (3.18), (3.19) vem:

�
P o(t) = (hem + hen)Pe(t) + (hum + hun)Pu(t)

� (hoe + hou)Pm(t)� (hoe + hou)Pn(t)

= (hem + hen)Pe(t) + (hum + hun)Pu(t)

� (hoe + hou) (Pm(t) + Pn(t))

= (hem + hen)Pe(t) + (hum + hun)Pu(t)

� (hoe + hou)Po(t) (3.20)

com o último passo remetendo para a de�nição (3.15), utilizada no modelo de 3 estados.

Em suma, veri�cando-se as condições (3.9) e (3.10), a subdivisão dos inactivos (O)

em duas categorias (M e N) não introduz qualquer informação adicional no contexto de

um modelo de Markov: a representação com apenas 3 estados (E, U e O) não altera as

propriedades dinâmicas do modelo mais desagregado, de 4 estados (E, U , M e N).

Os raciocínios anteriores são de aplicação imediata ao caso do teste da identidade

comportamental entre o desemprego (U) e a inactividade na margem (M), sendo as

respectivas condições su�cientes:

hue = hme (3.21)
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hun = hmn (3.22)

3.3 Implementação econométrica

A implementação econométrica do modelo apresentado na secção anterior passa pela ver-

i�cação das condições su�cientes para que:

� Hipótese A: o desemprego (U) e a inactividade na margem (M) sejam considerados

estados idênticos do ponto de vista comportamental � com (3.21) e (3.22) como

condições su�cientes; e

� Hipótese B: a inactividade na margem (M) e a outra inactividade (N) sejam

considerados estados idênticos do ponto de vista comportamental � com (3.9) e

(3.10) como condições su�cientes.

O Inquérito ao Emprego (IE) e o Encuesta de Población Activa (EPA) têm a natureza

longitudinal necessária para efeito da elaboração de testes para ambas as hipóteses. De

facto, nos dois casos é possível observar em períodos (trimestres) contíguos uma parte do

total dos inquiridos em cada período (5/6, em ambos os inquéritos).

Desta forma, as hipóteses A e B foram testadas com base nos registos individuais

do IE e do EPA, recorrendo a um modelo não condicional e a uma análise condicional

na duração de cada estado e nas características pessoais dos indivíduos, que abaixo se

explicitam.

3.4 Análise não condicional

Omodelo não condicional adoptado baseia-se na análise de Jones e Riddell (1999a) (1999b)

(2000) (2002). Consiste no cálculo da probabilidade pij de um indivíduo estar no estado

j no período subsequente dado que o indivíduo está no estado i no período inicial:

pij =
dij
ri

(3.23)
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onde:

dij � Número de indivíduos no estado i no período inicial que transitam para o estado

j no período subsequente;

ri � Número de indivíduos no estado i no período inicial;

i; j = e; u;m; n (com a interpretação habitual de notação).

Notar que o cálculo de pij condicionado na duração do estado inicial i seria o conhecido

estimador de Kaplan-Meier (Kalb�eisch e Prentice, 1980). Desta forma, pij corresponde

ao valor óptimo do parâmetro qij de um modelo (discreto) com um único troço constante

na duração do estado i, com função de verosimilhança dada por:

L(qij) = (qij)
dij(1� qij)ri�dij ; i; j = e; u;m; n (3.24)

De (3.23) e (3.24) é possível obter a variância de qij (�2ij) condicionada na respectiva

realização óptima pij, necessária na construção de intervalos de con�ança e na realização

de ensaios de hipóteses para pij:

�2ij(qijjqij = pij) =
�
�@ lnL(qijjqij = pij)

@q2ij

��1
=
dij(ri � dij)

r3i
; i; j = e; u;m; n (3.25)

As probabilidades de transição pij têm uma natureza média em contraponto ao carácter

instantâneo das taxas de transição especí�cas hij de�nidas na secção anterior. Contudo,

podem ser utilizadas de forma análoga às taxas instantâneas para inferir a maior ou

menor proximidade comportamental entre estados. Desta forma, no caso da Hipótese A

(U =M?), importa testar se4:

pue = pme (3.26)

4Nomeadamente, mediante aplicação do conhecido ensaio bilateral (assimptótico) de comparação de
duas médias �1 e �2, com variância, respectivamente, �21 e �

2
2 : (�1 � �2)(�21 + �22)�1=2 � N(0; 1):
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pun = pmn (3.27)

No caso da Hipótese B (M = N?), se:

pme = pne (3.28)

pmu = pnu (3.29)

As probabilidades de transição média podem ser calculadas, não apenas para os agre-

gados U , M e N (de acordo com as condições (3.26) a (3.29)), mas também para sub-

categorias dos mesmos, de modo a identi�carem-se eventuais diferenças comportamentais

entre desempregados e entre inactivos. Desta forma e no que diz respeito ao estado U ,

calcularam-se probabilidades especí�cas para:

� Os desempregados que vão começar a trabalhar (isto é, que já encontraram um

emprego) em oposição aos que ainda procuram emprego;

� Diferentes métodos de procura de emprego utilizados pelos desempregados (método

principal);

� Situações de procura do primeiro ou de novo emprego;

� No caso da procura de novo emprego, as diferentes razões porque se �cou desem-

pregado pelo desempregado: �m de contrato; despedido ou suspenso; ou abandono

do último emprego por outras causas;

� No mesmo caso, o sector de actividade do último emprego detido: Agricultura,

Silvicultura e Pescas; Indústria, Electricidade, Gás e Água; Construção; e Serviços

� A classi�cação habitual do desemprego por duração: curta duração (menos de 12

meses) �DCD; longa duração (12 a 23 meses) �DLD; muito longa duração (24 e

mais meses) �DMLD.
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Por sua vez, os inactivos na margem foram subdivididos em:

� Desencorajados �Inactivos na margem que não procuram emprego porque acham

que não o encontrarão, ou seja, acham que não vale a pena procurar;

� Em espera � Inactivos na margem que não procuram emprego porque esperam

estação de mais actividade ou resultados de solicitações/diligências anteriores;

� Por razões pessoais �Inactivos na margem que não procuram emprego por razões

pessoais, familiares ou de saúde;

� Estudantes �Inactivos na margem que não procuram emprego por estarem a receber

educação ou formação;

� Por outras razões que não as indicadas anteriormente.

Nos demais inactivos, particularizaram-se os estudantes e os domésticos.

Alguns aspectos horizontais aos diferentes estados mas com especial interesse em ter-

mos de estudo �recebimento de subsídio de (ou assistência ao) desemprego5 e nível de

habilitação �foram também objecto de cálculo de probabilidades de transição, ao nível

de cada um dos quatro estados (E, U , M e N).

Em anexo (Quadros A.1 e A.2) são apresentadas algumas estatísticas descritivas

(número de observações, média e desvio padrão) das variáveis utilizadas nos cálculos.

Os resultados da análise não condicional são apresentados nos quadros 4 e seguintes bem

como nos grá�cos 2 a 9. Os intervalos de con�ança das probabilidades de transição média

são apresentadas em anexo (quadros A.3 e A.4).

3.5 Análise condicional

Amissão da análise condicional é, como se disse, construir testes estatísticos das condições

su�cientes de igualdade comportamental entre os estados, face às características ob-

5Como os resultados obtidos con�rmarão, o subsídio de desemprego não é recebido exclusivamente
pelos desempregados (identi�cados como tal pelos inquéritos às forças de trabalhos dos dois países em
análise) e parece ser um factor determinante das taxas de transição observadas nos dois países (Bover,
García-Perea e Portugal, 2000 e Portugal e Addison, 1998).
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serváveis dos indivíduos bem como face à duração das experiências de não-emprego.

Em particular, foi aplicado o teste do rácio de verosimilhança, que compara os valores

maximizados do logaritmo da função de verosimilhança sob a hipótese nula �L(Ho) �e

sob a hipótese alternativa �L(Ha) �e que se baseia na seguinte estatística (Gri¢ ths et

al., 1993):

�LR = 2 [L(Ha)� L(Ho)] � �2(R) (3.30)

onde R é o número de restrições sob a hipótese nula.

Para as duas hipóteses em causa (A e B) e para cada inquérito (IE e EPA) começou-se

por estimar, por sexo e ano a ano, duas variantes de um modelo de duração: uma primeira

variante, associada à hipótese nula (modelo restrito), na qual os parâmetros de regressão,

referentes às variáveis de indivíduos pertencentes aos dois estados de origem em teste6,

foram forçados à igualdade; e uma segunda variante, referente à hipótese alternativa (mod-

elo não restrito), na qual os parâmetros de regressão podem variar livremente entre as

duas origens. De seguida, os respectivos valores do logaritmo da função de verosimilhança

foram utilizados no cálculo da estatística (3.30), aferindo-se a identidade comportamen-

tal das duas origens através da comparação dessa estatística com os valores críticos da

distribuição �2 com um número de graus de liberdade idêntico ao número de parâmetros

que, no modelo restrito, não variaram livremente face ao modelo não restrito.

Este tipo de teste de identidade comportamental, condicionado nas características dos

indivíduos e na duração dos estados, tem vindo a ser desenvolvido na literatura recorrendo,

sobretudo, a modelos de duração na forma reduzida e não tanto na forma estrutural7:

Flinn e Heckman (1983) estimaram um modelo log-linear com a particularidade das taxas

6U e M , na Hipótese A; M e N , na Hipótese B.
7Usando a terminologia de Flinn e Heckman (1982). A estimação de um modelo dinâmico do mer-

cado de trabalho na forma estrutural pode ser particularmente exigente em termos de informação. Por
exemplo, a estimação de um modelo �job search�clássico com apenas um estado, como o desenvolvido
por Flinn e Heckman (1982), exigiria o conhecimento dos salários aceites pelos desempregados �uma
informação que não é apurada, infelizmente, pelo EPA. Mesmo no caso do IE, a informação disponibi-
lizada apresenta algumas limitações (dados classi�cados, com um processo de actualização dos limites das
classes que di�culta a análise cronológica). A este propósito, importa referir o trabalho de Dias (1997),
onde é estimado um modelo estrutural com 3 estados (emprego, desemprego e inactividade) recorrendo
a microdados do IE, para o período compreendido entre os quartos trimestres de 1995 e 1996.
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de transição poderem ser não monotónicas na duração; Tano (1991) previu igualmente

essa possibilidade num modelo log-logit binomial; Gönül (1992) estimou uma forma log-

linear recorrendo ao método da função densidade Exponensial-Bessel; Jones e Riddell

(1999a) (1999b) (2000) (2002) estimaram vários modelos logit (binomiais e multinomiais)

e, no trabalho de 2000, também um modelo de duração com riscos proporcionais �com a

limitação de apenas considerarem o emprego como estado de destino, no referido contexto

do modelo de 4 estados (E, U , M e N).

Na presente investigação optou-se por aperfeiçoar esta última abordagem, estimando-

se um modelo com riscos proporcionais competitivos, com uma �baseline hazard� con-

stante por troços. A opção por um modelo com riscos competitivos permitiu ultrapassar

a limitação do trabalho de Jones e Riddell (2000), ao considerar-se como destino das

transições, não apenas o emprego, mas também a outra inactividade �no caso do teste

da Hipótese A (M=U?) � e o desemprego �no caso do teste da Hipótese B (M=N?).

Na prática, o modelo de duração estimado por Jones e Riddell apenas testa as condições

(3.21) e (3.9), enquanto que o modelo ensaiado no presente trabalho também testa as

condições (3.22) e (3.10) (no que concerne às hipóteses A e B, respectivamente)8.

A especi�cação de uma �baseline hazard�constante por troços foi motivada, por seu

lado, pelo facto de, quer no IE quer no EPA, a unidade em que se exprimem as durações

ser o mês enquanto que as transições apenas são observadas de 3 em 3 meses �dada a

(referida) periodicidade trimestral dos dois inquéritos9. A especi�cação de troços com

duração múltipla de 3 meses permite minimizar este problema �de acordo com o sugerido

em vários trabalhos (Portugal e Addison, 1998, Félix, 1999 e Addison e Portugal, 2003)

�apesar de poder conduzir a estimativas enviesadas, por envolver uma especi�cação �ad-

hoc�de parâmetros: os limites dos sucessivos troços (Kalb�eisch e Prentice, 1980).

Seja t a duração (contínua) de uma experiência de desemprego/inactividade na margem,

no caso da Hipótese A, ou de inactividade, no caso da Hipótese B. Considere-se um vec-

tor Z de variáveis dos tipos �xo, determinado ou �ancillary�(usando a terminologia de

8Para além do teste conjunto das condições hue = hme e hun = hmn bem como das condições hme = hne
e hmu = hnu, também se testaram em separado as condições hue = hme e hme = hne.

9No caso do EPA, a unidade da duração do desemprego é o mês até aos 23 meses (inclusive) e o ano
a partir dos 24 meses de desemprego.
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Kalb�eisch e Prentice, 1980). Dado Z, a função de transição especí�ca (3.1), associada a

cada destino j = 1; 2, de�ne-se da seguinte forma10:

hj(t;Z) �
P (t � t+�t; J = jjT � t; Z)

�t
(3.31)

Notando que, no teste de qualquer uma das hipóteses A ou B, um indivíduo não

transita simultaneamente para dois estados, ou seja, j é um único elemento de {1, 2}, a

função de transição agregada:

h(t;Z) � P (t � t+�tjT � t; Z)
�t

=

2X
j=1

hj(t;Z) (3.32)

coincide com a função especí�ca associada ao destino de determinada transição observada.

Dado Z, a probabilidade da duração T ser maior ou igual que t �função de sobre-

vivência �é dada por (Kalb�eisch e Prentice, 1980):

F (t;Z) � P (T � tjZ)

= exp

24� tZ
0

h(u;Z)du

35 = exp
24� tZ

0

2X
j=1

hj(u;Z)du

35
= exp

24� 2X
j=1

tZ
0

hj(u;Z)du

35 = 2Y
j=1

exp

24� tZ
0

hj(u;Z)du

35 (3.33)

de (3.32.) e notando que:

tZ
0

h(u;Z)du =

tZ
0

f(u;Z)

F (u;Z)
du =

tZ
0

�dF (u;Z)=du
F (u;Z)

du

= �
tZ
0

�d lnF (u;Z)
du

du = � lnF (t;Z) (3.34)

onde f(u;Z) é a densidade da duração u, dado Z:

10Por convenção, o destino j = 1 corresponde ao estado E em ambas as hipóteses e o destino j = 2 ao
estado N , no caso da Hipótese A, e ao estado U , no caso da Hipótese B.
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f(u;Z) � lim
�u!0+

P (u � T < u+�ujZ)
�u

(3.35)

Por seu turno, a (sub)densidade associada a cada risco j = 1; 2, dado Z, remete para

(Kalb�eisch e Prentice, 1980):

fj(t;Z) � lim
�t!0+

P (t � T < t+�t; J = jjZ)
�t

= hj(t;Z)F (t;Z) (3.36)

com a última igualdade resultando das de�nições (3.31) e (3.33).

Note-se que as expressões (3.33) e (3.36) garantem a possibilidade de se escrever a

função de verosimilhança unicamente em termos das funções transição especí�cas hj(t;Z),

j = 1; 2. Adicionalmente, estas últimas funções estão identi�cadas, no sentido em que

são passíveis de estimação a partir de um conjunto de informação do tipo (t; j;Z) sem

necessidade de formulação de qualquer hipótese adicional.

Seja ti o tempo de sobrevivência, eventualmente censurado à direita, observado no

caso do indivíduo i = 1; :::; n. Seja �i uma variável binária, igual a 1 quando o indivíduo

i transita com duração ti e igual a zero no caso de observação censurada (à direita) com

essa duração. Seja ji um indicador do destino de transição, se for o caso (isto é, se �i = 1),

com j = 1; 2. Seja Zi um vector de variáveis associadas a i, entre os tipos referidos acima.

Caso o mecanismo de censura seja independente e não informativo, a função de

verosimilhança é proporcional a (Kalb�eisch e Prentice, 1980):

nY
i=1

n
[fji(ti;Zi)]

�i [F (ti;Zi)]
1��i

o
=

nY
i=1

n
[hji(ti;Zi)F (ti;Zi)]

�i [F (ti;Zi)]
1��i

o

=
nY
i=1

8<:[hji(ti;Zi)]�i
2Y
j=1

exp

24� tiZ
0

hji(u;Zi)du

359=; ; j = 1; 2 (3.37)

resultado obtido a partir de (3.36) e (3.33) e notando que o carácter mutuamente exclusivo

dos riscos (isto é, dos destinos) conduz a uma verosimilhança separável em componentes
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especí�cas a cada risco j. Notar igualmente que o factor de verosimilhança associado a

cada risco j é idêntico àquele que se obteria considerando as transições para o destino que

não j como observações censuradas (à direita).

Cada factor de verosimilhança (3.37) pode ser estimado, em separado (isto é, para j =

1 e para j = 2), recorrendo a vários métodos. Na presente investigação e por argumento

referido anteriormente, optou-se por um modelo de duração com riscos proporcionais:

hji(ti;Zi) = hj0(ti) exp(Zi�j) (3.38)

onde �j é um vector de parâmetros associado ao destino j e hj0(ti) é uma �baseline hazard�

com K + 1 troços constantes, de amplitude idêntica para todo o i, j:

hj0(ti) = hjk; t(k�1) < ti < t(k); k = 1; :::; K + 1 (3.39)

onde t(0) = 0 e t(K+1) =1.

Em particular, foram considerados 11 troços (isto é, K = 10) (valores em meses): (0,

1]; (1, 2]; (2, 5]; (5, 8]; (8, 11]; (11, 14]; (14, 17]; (17, 23]; (23, 35]; (35, 47] e (47, 1)11.

Desta forma, a amplitude dos sucessivos troços � com excepção do último, que não é

limitado superiormente �é a seguinte:

� Os troços 1 e 2 têm 1 mês de duração;

� Os troços 3 a 7 têm 3 meses de duração;

� O troço 8 tem 6 meses de duração;

� Os troços 9 e 10 têm 12 meses de duração.

De (3.38) e (3.39), o factor de verosimilhança (3.37) pode ser escrito da seguinte forma:

11No EPA, as durações de desemprego superiores ou iguais a 2 anos (24 meses) são classi�cadas ano a
ano; os troços indicados anteriormente foram especi�cados tendo em conta esta condicionante bem como
a distribuição das durações observadas em ambos os inquéritos.
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KY
k=1

[hjk]
djk exp [Sjk�j] exp

264�t(k)Z
0

hjo(u)du
X

l2H(t(k))

exp(Zjl�j)

375
=

KY
k=1

[hjk]
djk exp [Sjk�j]�

� exp

24�(hj1(t(1) � t(0)) + :::+ hjk(t(k) � t(k�1)) X
l2H(t(k))

exp(Zjl�j)

35
=

KY
k=1

[hjk]
djk exp [Sjk�j] exp

24�hjk(t(k) � t(k�1)) X
l2H(t(k))

exp(Zjl�j)

35 ;
j = 1; 2 (3.40)

onde:

djk � Número de indivíduos que transitaram para o estado j com duração observada

pertencente ao intervalo (t(k�1); t(k)];

Sjk �
P

i Zi tal que i corresponde a todos os indivíduos que transitaram para o estado

j com duração observada pertencente ao intervalo (t(k�1); t(k)];

H(t(k)) � Conjunto dos indivíduos que transitaram (para qualquer destino j) ou foram

censurados (à direita) com duração observada pertencente ao intervalo (t(k�1); t(k)];

R(t(k)) � Conjunto dos indivíduos em risco em t(k�1), isto é, que transitaram (para

qualquer destino j) ou foram censurados (à direita) com duração observada maior que

t(k�1).

Para determinado �j, o factor de verosimilhança (3.40) é maximizado com respeito a

hjk (altura do troço k referente ao destino j) em:

ehjk = djk�
t(k) � t(k�1)

� P
l2H(t(k))

exp(Zjl�j)
; j = 1; 2; k = 1; :::; K (3.41)
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Substituindo hjk por (3.41), o factor (3.40) simpli�ca-se consideravelmente:

Lj
�
�jjhjk = ehjk; k = 1; :::; K�

�
KY
k=1

264 djk�
t(k) � t(k�1)

� P
l2H(t(k))

exp(Zjl�j)

375
djk

�

� exp [Sjk�j] exp [�djk] ; j = 1; 2 (3.42)

Logaritmizando a última expressão, obtém-se um factor de verosimilhança de �j, condi-

cionado na realização óptima de hjk (k = 1; :::; K), particularmente conveniente:

lnLj
�
�jjhjk = ehjk; k = 1; :::; K�

�
KX
k=1

djk

24ln djk � ln �t(k) � t(k�1)�� ln
0@ X
l2H(t(k))

exp(Zjl�j)

1A35+ Sjk�j � djk;
j = 1; 2 (3.43)

e cujo gradiente é dado por:

@ lnLj
�
�jjhjk = ehjk; k = 1; :::; K�

@�j

�
KX
k=1

� djk

0@ X
l2H(t(k))

exp(Zjl�j)

1A�10@ X
l2H(t(k))

exp(Zjl�j)Zjl

1A+ Sjk;
j = 1; 2 (3.44)

A verosimilhança global (logaritmizada) de �1 e �2, condicionada na realização óptima

de hjk, remete, naturalmente, para:

lnL
�
�1; �2jhjk = ehjk; k = 1; :::; K�

=

2X
j=1

lnLj
�
�jjhjk = ehjk; k = 1; :::; K� (3.45)
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O presente modelo foi estimado em GAUSS, começando-se por maximizar (3.43) para

�1 e �2 em separado (a especi�cação do gradiente (3.44) permitiu tornar o algoritmo mais

e�ciente em termos de tempo de computação), calculando-se, de seguida, as alturas óp-

timas dos troços da �baseline hazard�em cada caso, através da fórmula (3.41) e dados

os valores óptimos dos parâmetros �1 e �2 entretanto apurados. Por ser necessário para

o teste do rácio de verosimilhança (3.30), calculou-se, ainda, o logaritmo do valor (óp-

timo) da verosimilhança global, dado por (3.45), separando convenientemente os modelos

restrito (Ho) e não restrito (Ha).

Como se referiu anteriormente, no modelo restrito (Ho) os parâmetros de regressão,

referentes aos dois estados de origem em teste, foram forçados à igualdade. Ou seja,

não foi feita qualquer distinção entre indivíduos desempregados e inactivos na margem

� no caso do teste da Hipótese A � e entre indivíduos inactivos na margem e outros

inactivos �no caso do teste a Hipótese B �para efeito da estimação dos �j. As variáveis

explicativas utilizadas no modelo restrito remeteram para as características pessoais dos

indivíduos: idade, casado (1 se sim, 0 se não), chefe de família (1/0), ensino secundário

(como nível de habilitação máximo detido: 1/0), ensino superior (idem) e estrangeiro

(1/0)12; para algumas variáveis (disponíveis em ambos os inquéritos) que re�ectem a

relação dos indivíduos com o mercado de trabalho: recebimento de prestação (subsídio)

por desemprego (1/0), duração da última experiência de emprego (�tenure�, em meses),

�m de contrato como razão para se ter perdido o último emprego (1/0) e indivíduo

despedido ou suspenso do último emprego (1/0); e, por último, para a região de residência

dos indivíduos13.

No modelo não restrito (Ha), pelo contrário, os regressores podem variar entre os dois

estados em teste. Aos regressores referentes às variáveis referidas no parágrafo anterior

12A análise condicional foi desenvolvida, à semelhança da não condicional, separando homens e mul-
heres; por isso, não se incluiu o sexo nas características pessoais acima referidas. Paralalemente, uma
possível variável relativa ao número de �lhos (ou dependentes) não foi incluída por não ser fornecida,
directamente e por registo individual, ao nível quer do IE quer do EPA. A questão da de�ciência também
não foi operacionalizada por ser omissa ao nível do EPA.
13Variáveis do tipo 1/0: Açores, Alentejo, Algarve, Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Madeira, no caso

de Portugal (região não parametrizada: Norte); Aragão, Principado de Astúrias, Ilhas Baleares, Ilhas
Canárias, Cantábria, Castela La Mancha, Castela e Leão, Catalunha, Extremadura, Galiza, Comunidade
de Madrid, Região de Múrcia, Comunidade Foral de Navarra, País Basco, La Rioja, Ceuta e Melilla,
Comunidade Valenciana, no caso de Espanha (região não parametrizada: Andaluzia).
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foram acrescentados outros tantos, associados a variáveis de interacção que multiplicam

cada uma dessas variáveis com uma variável binária (�dummy�) igual a 1 se o indivíduo

estiver inactivo na margem e 0 se não, de acordo com a metodologia referida por Jones

e Riddell (2000)14. Foi ainda estimada a ordenada na origem referente a essa variável

binária, que se revelou, em geral, signi�cativa15.

14Notar que no teste de ambas as hipóteses (A e B), os inactivos na margem são sempre objecto de
análise enquanto origem das transições.
15Notar que essa ordenada na origem tem por missão �ltrar a �baseline hazard�de efeitos especí�cos

aos inactivos na margem.



Capítulo 4

Principais resultados obtidos

4.1 Análise não condicional

4.1.1 Os inactivos na margem e os desempregados

A análise dos �uxos de transição de estado, entre trimestres consecutivos, dos inactivos

na margem e dos desempregados permite constatar as diferenças existentes entre Portugal

e Espanha em termos da dinâmica do mercado de trabalho.

Quadro 4

Um primeiro resultado a reter da informação apresentada no Quadro 4, referente ao

período compreendido entre o 1o Trimestre de 1992 e o 4o Trimestre de 1996, remete

para a maior instabilidade que, no caso de Espanha, caracteriza o estado de inactividade

na margem (M) quando comparado com o estado de desemprego (U). De facto, este

fenómeno não é observado em Portugal, onde M e U apresentam taxas de permanência

no mesmo estado bastante próximas. Nos registos individuais do EPA, a probabilidade

de permanência em M em dois trimestres consecutivos, pmm, é de 30,8% e 41,2%, re-

spectivamente, para homens e mulheres � valores bem menores que os obtidos para a

probabilidade de permanência em U , puu, 73% e 75,4%. No caso português, as probabili-

dades de permanência emM e em U são bastante mais próximas: para os homens, pmm é

77,5% e puu 79,9%, com os respectivos intervalos de con�ança (a 95%) a intersectarem-se;

40
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para as mulheres, a proximidade entre as duas taxas é ainda mais evidente (Quadro 4)1.

O teste estatístico da proximidade comportamental entre M e U (Hipótese A) passa

pela comparação das taxas de saída desses dois estados para os destinos alternativos:

emprego (E) e outra inactividade (N) (o que corresponde ao teste das condições (3.26) e

(3.27) apresentadas na Secção 3.4).

Grá�cos 2 e 3

Em Portugal, pue é sempre superior a pme, para todos os anos analisados e para ambos

os sexos � sendo a diferença entre as duas taxas mais evidente no caso das mulheres

(Grá�co 2). Em Espanha, pelo contrário, o estado M é mais produtivo que U , isto é, pme

é maior que pue (apenas em 1994 não se veri�ca este resultado, para as mulheres), e as duas

taxas apresentam-se próximas para ambos os sexos (Grá�cos 3). Este resultado obtido

para Espanha, que contraria a empiria reportada por Jones e Riddell (1999a) (1999b)

(2000) (2002) quer para os E.U.A. quer para o Canadá (onde pue é sempre superior a pme),

explica-se pela importância que os indivíduos que não procuram emprego porque esperam

um período de maior actividade económica ou resultados de solicitações anteriores têm

nos inactivos na margem daquele país: 52% no caso dos homens, 40% nas mulheres

(em Portugal, essas percentagens são de apenas 7% e 5%, respectivamente). Ora, um

inactivo na margem em espera tem mais hipóteses de transitar para um emprego que um

desempregado (Secção 4.1.3).

Grá�cos 4 e 5

No que respeita a transições tendo como destino a outra inactividade, pmn é sempre

superior a pun em ambos os países, para os dois sexos e para todos os anos em análise

(1992 a 1996)2. No entanto, nota-se alguma proximidade entre as duas taxas em alguns

1Os trabalhos de Jones e Riddell para o Canadá (1999a) (1999b) (2002) e para os EUA (2000) car-
acterizam a inactividade na margem como um estado particularmente instável, com probabilidade de
permanência pmm algo inferior a puu e, sobretudo, a pnn (a outra inactividade é, tipicamente, o estado
mais estável). Como se ilustrou anteriormente, esta regularidade aplica-se a Espanha mas não a Portugal.

2Este resultado é concordante com os obtidos por Jones e Ridell para o Canadá (1999a) (1999b) (2002)
e para os E.U.A. (2000).
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anos (sobretudo no caso português) e as saídas para N são sempre mais frequentes em

Espanha, de forma muito evidente para M mas também para U (grá�cos 4 e 5).

Quadro 5

Os testes bilaterais (não condicionais) das condições pue = pme (3.26) e pun = pmn

(3.27) con�rmam a leitura feita dos grá�cos (ver Quadro 5). A primeira condição, de

proximidade das probabilidades pue e pme, é particularmente evidente em Espanha �

observa-se em todo o período analisado (1992-96) para os homens e em alguns anos (1994-

96) para as mulheres (nível de signi�cância de 1%) �mas também ocorre em Portugal,

para os homens (1992, 1994). Contudo, a segunda condição, pun = pmn, apenas se aceita

num caso (homens - 1996) para Espanha e é aceite em todos os casos analisados para

Portugal (para o mesmo nível de signi�cância).

Em suma, os resultados não condicionais apresentados sustentam a hipótese de que

uma parte dos inactivos pode ter um comportamento no mercado de trabalho semelhante

ao dos desempregados, sobretudo no caso dos homens e, em particular, em Portugal se

se considerarem as condições pue = pme e pun = pmn em simultâneo. Em Espanha, a

proximidade entre os desempregados e os inactivos na margem é muito evidente no que

se refere a saídas para o estado de emprego (primeira condição) mas não se observa, em

geral, no que respeita a movimentos tendo como destino a outra inactividade (segunda

condição). Neste país M é sobretudo uma �antecâmara� de uma transição próxima e

verosímel para E, sendo ocupado maioritariamente por indíviduos à espera de período

de maior actividade ou de resultados de diligências anteriores de procura de emprego,

que estão, em geral, mais próximos do estado de emprego do que os desempregados.

Em Portugal, apesar de M ser um estado próximo de U , os desempregados estão mais

próximos de E do que os inactivos na margem.

4.1.2 Os inactivos na margem e os demais inactivos

A homogeneidade dos inactivos, ou seja, a proximidade comportamental entre M e N , é

a segunda hipótese que importa testar (Hipótese B). O principal resultado a reter remete
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para a não aceitação desta hipótese, com os inactivos na margem de ambos os países a

apresentarem um comportamento no mercado de trabalho claramente distinto dos demais

inactivos.

Grá�cos 6 e 7

De facto, como os grá�cos 6 e 7 sugerem, a produtividade de M é sempre superior

à de N (isto é, pme > pne) em todas as situações analisadas. Aliás, o valor absoluto da

diferença entre pme e pne é, em geral, superior ao valor absoluto da diferença entre pue

e pme, ou seja, os inactivos na margem estão mais próximos dos desempregados do que

dos demais inactivos em termos de transições trimestrais para o emprego (Quadro 4).

Paralelamente, nos dois países e para ambos os sexos pmu é sempre superior e distinto de

pnu (grá�cos 8 e 9). Registe-se que, também no caso dos grá�cos 6 a 7 e à semelhança do

que se veri�cou nos grá�cos 2 a 5, as transições em Espanha excedem as transições em

Portugal, em particular para os indivíduos classi�cados como inactivos na margem.

Grá�cos 8 e 9

No Quadro 6 apresentam-se os resultados dos testes não condicionais da proximidade

comportamental entre os estados M e N (testes das condições (3.28) e (3.29)). Os testes

estatísticos formais con�rmam a análise realizada a partir dos grá�cos: a hipótese nula

é sempre rejeitada (para um nível de signi�cância de 1%). Desta forma, para ambos os

sexos, nos dois países e para todos os anos analisados, M e N são estados claramente

distintos.

Quadro 6

De forma transversal aos argumentos expostos importa referir que, para ambos os

sexos, pne é claramente superior a pnu em Portugal �não se passando o mesmo em Es-

panha (Quadro 4). Ou seja, enquanto que em Portugal os movimentos N ! E são mais

frequentes que os N ! U , em Espanha estes últimos são tão ou mais frequentes que os
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movimentos N ! E. A passagem, eventualmente prolongada, dos inactivos pela �ar-

madilha� do desemprego é, desta forma, mais verosímel em Espanha �nomeadamente

no caso das mulheres, no qual pnu (3,6%) é superior a pne (3,1%). Essa �armadilha�

consubstancia-se, nomeadamente, nas maiores di�culdades que as desempregadas espan-

holas enfrentam para encontrar emprego (pue é superior em Portugal no caso das mulheres,

Quadro 4).

Neste contexto, importava veri�car, adicionalmente, o comportamento dos indivíduos

que perdem o seu emprego. Os dados apresentados no Quadro 4 con�rmam que, em

Espanha e após a perda de emprego, os indivíduos transitam directamente para U a

taxas superiores às veri�cadas em Portugal: para os homens, peu assume o valor 3,9% em

Espanha e apenas 0,9% em Portugal; para as mulheres, essa probabilidade é 4,3% e 1,1%,

respectivamente, nesses dois países. Ou seja, enquanto que em Espanha as transições

entre inactividade e emprego (em ambos os sentidos) envolvem, em geral, uma experiência

intermédia de desemprego (sobretudo no caso das mulheres), em Portugal essa experiência

não é tão comum.

4.1.3 A heterogeneidade dos inactivos

A heterogeneidade que caracteriza a inactividade não se limita, apenas, ao diferente com-

portamento evidenciado pelos inactivos na margem face aos demais inactivos, referido na

secção anterior: essas duas subcategorias são também muito heterogéneas. Em particu-

lar, os inactivos na margem apresentam taxas de transição diferentes consoante a razão

porque estão inactivos, o recebimento ou não de subsídio de desemprego ou o grau de

ensino (Quadro 7).

Quadro 7

De facto, os inactivos na margem desencorajados, em espera, por razões pessoais,

estudantes e por outras razões apresentam probabilidades de saída para E (pme) muito

distintas entre si. Nomeadamente os inactivos na margem que não procuram emprego

porque esperam um período de maior actividade ou resultados de solicitações anteriores
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apresentam elevadas taxas pme, superiores às veri�cadas entre U e E (quadros 4 e 7)3.

Em Portugal, os estudantes masculinos que desejam um emprego (apesar de não o

procurarem) e estão disponíveis para trabalhar encontram muito frequentemente um em-

prego no trimestre subsequente (30,8%), enquanto que entre as mulheres inactivas na

margem se destacam, pela maior proximidade face ao estado E, aquelas que não procu-

ram emprego porque esperam um período de maior actividade ou resultados de solicitações

anteriores (19,3%). Em Espanha, estas situações de espera são as mais produtivas, quer

entre homens (34,7%) quer entre mulheres (23,3%)4.

Em ambos os países, o subsídio de (ou assistência ao) desemprego não é auferido, uni-

camente, por indivíduos classi�cados como desempregados. Em particular, 26,5% dos reg-

istos do IE relativos a homens inactivos na margem envolvem o recebimento de prestação

por desemprego, sendo essa proporção muito superior no caso do EPA (64%). Nos registos

relativos a mulheres inactivas na margem, a incidência da subsidiação é, contudo, menor

em ambos os inquéritos (14,9% e 20,5%, respectivamente, no IE e no EPA).

Os resultados obtidos para os homens atribuem ao subsídio de desemprego um papel

inibidor dos movimentos de saída em direcção ao emprego �sendo o fenómeno mais notório

em Portugal, com apenas 6,1% dos inactivos na margem subsidiados a transitarem para E

quando, no caso da totalidade dos indivíduos no estado M , essa percentagem é de 11,6%

(Quadro 7). No caso das mulheres e para ambos os países, a subsidiação parece estar

associada a inactivos na margem mais próximos do estado de emprego.

Em Portugal, os inactivos na margem com habilitação superior encontram emprego

com maior facilidade face aos demais inactivos que pretendem trabalhar. Este resultado

aplica-se igualmente a Espanha mas apenas ao caso das mulheres; para os homens, os

níveis básico e secundário garantem uma maior probabilidade de obtenção de emprego

face ao nível de habilitação superior.

3Jones e Ridell obtiveram um resultado semelhante quando estudaram o caso do Canadá (1999a)
(1999b) (2002).

4Em Espanha não foram identi�cados inactivos na margem por razões pessoais ou estudantes, apesar
de serem situações aceites pelo EPA quando apura as razões pelas quais os indivíduos não procuram
emprego.
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4.1.4 A heterogeneidade dos desempregados

A heterogeneidade que caracteriza os inactivos estende-se igualmente aos desempregados.

De facto, em ambos os países, as transições variam substancialmente por nível de habili-

tação do desempregado, consoante este último recebe ou não subsídio de desemprego ou

por método de procura de emprego utilizado.

Quadros 8 e 9

Em Espanha, os desempregados do sexo masculino com um curso superior apresentam

uma probabilidade de transição para E de apenas 15% (Quadro 8). Trata-se da mais baixa

taxa pue observada por nível de habilitação, com os desempregados sem instrução (19,6%)

ou com apenas um nível do Ensino Básico (20,2%) a encontrarem mais frequentemente

emprego no trimestre subsequente. No caso das mulheres, as probabilidades de transição

U ! E são relativamente próximas entre níveis de habilitação, com as diplomadas pelo

Ensino Superior a estarem, agora, em ligeira vantagem (Quadro 9). Em Portugal, os

desempregados com habilitação superior estão sempre em clara vantagem, quer entre

homens (20,5%) quer entre mulheres (23,7%). Note-se que estes resultados não são muito

distintos dos anteriormente observados para os inactivos na margem (Quadro 7).

A heterogeneidade comportamental dos desempregados não se limita, contudo, à var-

iável nível de habilitação. Em particular, os desempregados que auferem uma prestação

por desemprego apresentam um comportamento, em geral, distinto do revelado pela totali-

dade dos desempregados. Em Portugal, o subsídio de desemprego parece inibir, como seria

de esperar, as transições do desemprego para o emprego (de forma mais clara nos homens

do que nas mulheres). Em Espanha, pelo contrário, os resultados não condicionais não

validam esse tipo de efeito dado que a probabilidade pue é (ligeiramente) superior para os

desempregados subsidiados face ao total dos desempregados. Enquanto que em Portugal

os subsidiados parecem pertencer ao conjunto dos desempregados com maior di�culdade

(ou menores incentivos) em encontrar emprego, em Espanha são indivíduos mais próximos

do estado de emprego do que os desempregados em geral. Neste último país o subsídio

de desemprego parece ter um efeito globalmente neutro em termos de permanência no
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estado de desemprego (puu é praticamente idêntico para os subsidiados e para a totali-

dade dos desempregados) enquanto que em Portugal incentiva a continuação da procura

de emprego (ou seja, puu é superior entre subsidiados, quadros 8 e 9).

Outro aspecto em que se veri�ca alguma heterogeneidade em termos de comporta-

mento dos desempregados remete para os diferentes métodos de procura de emprego uti-

lizados. Em Portugal, os métodos que parecem ser mais e�cientes em termos de obtenção

de emprego são, para ambos os sexos, as actividades relacionadas com a criação de própria

empresa (procura de terrenos, imóveis e equipamento; solicitação de licenças ou recursos

�nanceiros); a preparação ou realização de exames de selecção; métodos diversos não es-

peci�cados; e a inscrição em agência de emprego privada no caso das mulheres (Quadros

8 e 9). Os métodos menos e�cientes parecem ser, ao invés, as situações de espera (face

a solicitações anteriores e/ou a chamada de agência de emprego) e, no caso dos homens,

a colocação, resposta ou consulta de anúncios. Estes resultados são, em geral, consis-

tentes com outros apurados a partir de dados do IE, nomeadamente, os obtidos por Félix

(1999), para desempregados jovens (15-25 anos) e para o período compreendido entre o

1o Trimestre de 1992 e o 3o Trimestre de 1998, bem como por Addison e Portugal (2002),

para 1992-1996.

Em Espanha, as diligências para criação da própria empresa, a espera de resultados de

solicitações anteriores e o contacto directo com empregadores consubstanciam-se em maior

probabilidade de obtenção de emprego por parte do desempregado que os utiliza como

principal método de procura. Assim, a espera, ao contrário do que acontece em Portugal,

pode ser extremamente produtiva. Paralelamente, os métodos menos produtivos parecem

ser a preparação ou realização de exames (que, relembre-se, está entre os métodos mais

produtivos no caso português) e a colocação, resposta ou consulta de anúncios.

Nas demais variáveis de desemprego, Portugal e Espanha assemelham-se grandemente.

Por exemplo, os desempregados que vão começar a trabalhar, ou seja, que já tinham

conseguido um emprego à data da entrevista mas que não estavam ainda ao serviço,

transitam �como era de esperar �mais frequentemente de U para E do que os demais
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desempregados (isto é, dos que ainda procuram emprego)5. Comum a ambos os países (e

sexos) são igualmente as menores probabilidades de transição para E dos desempregados

à procura do primeiro emprego bem como daqueles que foram despedidos ou suspensos

do último emprego que detiveram.

Importava igualmente analisar em que medida as taxas de saída do desemprego pode-

riam, eventualmente, relacionar-se com as taxas de desemprego registadas ao nível das

diferentes regiões / comunidades autónomas dos dois países em estudo. No caso de Por-

tugal, não se vislumbra qualquer relação entre essas duas dimensões (grá�cos 10 e 11).

Em particular, as transições U ! E foram mais frequentes em média no período 1992-96

e ao nível dos homens, quer na região que apresentou taxa de desemprego mais baixa

(Centro), quer na que apresentou taxa mais elevada (Alentejo).

Grá�cos 10, 11, 12, 13

Em Espanha, contudo, é possível vislimbrar alguma relação entre os níveis de desem-

prego e as taxas de saída desse estado: como sugerem os grá�cos 12 e 13, pue tende a

diminuir com os níveis de desemprego apresentados pelas comunidades autónomas quer

para os homens quer, de forma mais evidente, para as mulheres. Ou seja, em Espanha,

a maior incidência do fenómeno do desemprego a nível regional tende a estar associado

a maiores di�culdades em encontrar-se emprego. A persistência do fenómeno do desem-

prego em Espanha (Blanchard e Jimeno, 1995) pode não ser alheia a esta evidência dado

que é sobretudo onde se veri�cam níveis mais elevados de desemprego que o mercado de

trabalho se mostra menos dinâmico.

4.2 Análise condicional

Os testes estatísticos formais apresentados nas secções 4.1.1 e 4.1.2 para testar, respec-

tivamente, a Hipótese A (U = M?) e a Hipótese B (M = N?) têm um carácter não

condicional, ou seja, não controlam as características observáveis dos indivíduos (com a

5Este fenómeno também se veri�ca no Canadá (Jones e Riddell, 1999b, 2002) e nos E.U.A. (Jones e
Riddell, 2000).
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excepção do sexo) bem como a duração das experiências de não emprego. Tendo em

vista validar os principais resultados apresentados nessas secções (a proximidade entre U

e M em Portugal para os homens, a proximidade entre pue e pme em Espanha e a hetero-

geneidade dos inactivos), foi desenvolvida uma análise condicional que permitiu �ltrar os

resultados desse tipo de heterogeneidade observada.

A análise condicional foi desenvolvida também ano a ano �de modo a controlar even-

tuais efeitos do ciclo económico � para cada uma das hipóteses em estudo (A e B) e

separando os dois sexos como no caso não condicional. Nos quadros A.5 e A.6, em anexo,

apresentam-se as variáveis utilizadas nos modelos condicionais de duração. Também em

anexo apresentam-se os resultados detalhados da estimação desses modelos de duração

para 1995 �o ano mais recente para o qual foi possível trabalhar séries completas para

ambos os países. Nos quadros 10 e 11 apresentam-se, respectivamente para Portugal e

para Espanha, os resultados de duas das 32 regressões efectuadas só para esse ano. Am-

bas correspondem ao primeiro dos quatro modelos de duração necessários para testar a

Hipótese A (U =M?): o modelo não restrito para o destino de emprego.

Quadros 10 e 11

Em geral, os resultados obtidos para os coe�cientes associados a cada uma das variáveis

explicativas estão de acordo com o que seria de esperar para a in�uência dessas variáveis

nas respectivas transições. Em particular, da leitura Quadro 10 é possível concluir que,

em Portugal e no se refere ao sexo masculino, as variáveis idade e ensino secundário têm

uma in�uência negativa na probabilidade de transição do desemprego para o estado de

emprego. Ou seja, os trabalhadores mais velhos têm menores taxas de saída do desem-

prego, o mesmo acontecendo com os desempregados com um grau do ensino secundário

face aos desempregados com nível inferior de habilitação. Como a análise não condicional

já tinha sugerido, o recebimento de subsídio de desemprego é também penalizador dos

movimentos de saída tendo como destino o estado de emprego, sobretudo no caso dos

indivíduos inactivos na margem (no caso dos desempregados, o coe�ciente, apesar de neg-

ativo, não é estatisticamente diferente de zero). Paralelamente, os desempregados casados,
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com um grau do ensino superior, estrangeiros e/ou com residência em algumas regiões

(Açores, Alentejo e Centro) têm mais facilidade em encontrar emprego. Estes resultados

con�rmam os obtidos na generalidade das aplicações de modelos desta natureza à duração

do desemprego, utilizando dados quer para Portugal quer para outros países.

Os resultados condicionais para Espanha apresentados no Quadro 11 revelam como as

mulheres desempregadas menos jovens, casadas, chefes de família e/ou com um grau do

ensino secundário têm menor probabilidade em transitar para o estado de emprego. A

mesma evidência se aplica ao caso das inactivas na margem casadas. Em coerência com

os resultados não condicionais anteriormente apresentados, o recebimento de subsídio de

desemprego parece estimular os movimentos de saída do desemprego, para ambos os sexos,

e da inactividade na margem, no caso das mulheres (ver também resultados detalhados

dos modelos de duração, em anexo). A posse de uma habilitação superior tem também um

efeito bené�co em termos de obtenção de emprego, no caso das mulheres desempregadas.

Estes elementos introduzem uma quali�cação importante nos resultados obtidos por

Bover, García-Perea e Portugal (2000). Para além de considerarem os desempregados

com 16 a 19 anos bem como os desempregados do sexo feminino, os resultados obtidos

na presente investigação revelam as diferenças entre os dois países em termos do papel

das prestações por desemprego nos �uxos de saída do desemprego: em Portugal, essas

prestações inibem as saídas do desemprego para o estado de emprego e, por isso, estimulam

o prolongamento do processo de procura de emprego, nomeadamente no caso dos homens;

em Espanha, esse efeito preverso não é evidente, com os desempregados que auferem

subsídio de desemprego a transitarem mais frequentemente para o estado de emprego face

aos demais desempregados.

Os resultados condicionais para Espanha con�rmam ainda uma evidência reportada

no �nal da secção anterior: os coe�cientes referentes a desempregados residentes em co-

munidades autónomas com taxa de desemprego menos elevada (Aragão, Ilhas Baleares,

Ilhas Canárias, Castela La Mancha, Castela e Leão, Catalunha, Comunidade Foral de

Navarra, La Rioja e Comunidade Valenciana) apresentam-se positivos; por outro lado, os

coe�cientes associados à Extremadura e a Ceuta e Melilla �duas regiões que apresentaram
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elevadas taxas de desemprego no lustro 1992-96 são negativos. Ou seja, estes resultados

parecem con�rmar a relação inversa entre a taxa de desemprego e a transição entre o

desemprego e o emprego ao nível das comunidades de Espanha, sugerida pelos grá�cos 12

e 13.

Quadros 12 e 13

Nos quadros 12 e 12 apresentam-se os resultados do teste do rácio de verosimilhança de

identidade comportamental entre o desemprego e a inactividade na margem considerando,

por um lado, os destinos E e N em simultâneo (teste das condições (3.26) e (3.27) �

Hipótese A) e, por outro lado, apenas o destino E (teste da condição (3.26) em isolado,

que se justi�ca dada a proximidade entre pue e pme que se observou em Espanha). Para

Espanha aceita-se a hipótese nula (U = M) com 1% de nível de signi�cância em apenas

três situações, todas referentes ao sexo masculino: em 1992, quando se consideram ambos

os destinos (E e N); e nesse mesmo ano e em 1996, quando se considera apenas o destino

E. Para Portugal aceita-se a hipótese da identidade comportamental entre o desemprego

e a inactividade na margem �mesmo com 10% de nível de signi�cância �em 1993 e em

1995, também para os homens e quando se consideram ambos os destinos; isolando o

destino E, aceita-se a hipótese nula em 1993, 1994 e 1995 igualmente para os homens �

um resultado que reforça o anterior.

Quadros 14 e 15

Os resultados do teste do rácio de verosimilhança da Hipótese B (teste das condições

(3.28) e (3.29) em simultâneo) con�rmam que a inactividade é uma categoria heterogénea

quer em Portugal quer em Espanha, não se aceitando a identidade comportamental entre a

inactividade na margem e a outra inactividade em todas as situações analisadas (Quadro

12). Somente quando se considera apenas o destino E (teste da condição (3.28) em

isolado), não se aceita a hipótese nula para Espanha em 1996 (Quadro 13).

Estes resultados con�rmam as evidências da análise não condicional, que apontavam
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para a proximidade comportamental entre os desempregados e os inactivos na margem

sobretudo no caso dos homens �um fenómeno mais evidente, como se viu, em Portugal �

com os inactivos na margem a revelarem-se, em ambos os países, uma categoria compor-

tamentalmente distinta dos demais inactivos, que não desejam um emprego e/ou que não

estão disponíveis para trabalhar.

A heterogeneidade dos inactivos é o resultado mais marcante da presente investi-

gação. Este resultado sustenta a necessidade em construirem-se medidas da relação dos

indivíduos com o mercado de trabalho que separem os inactivos na margem dos demais

inactivos. Adicionalmente, os resultados obtidos mostram como a procura de trabalho �

exercida pelos desempregados mas não pelos inactivos na margem �pode signi�car muito

pouco em termos de proximidade dos indivíduos face ao mercado de trabalho. Ou seja,

nem sempre os desempregados são distintos dos inactivos na margem do ponto de vista

comportamental.

Desta forma, faz sentido construir medidas de �desemprego� alternativas às tradi-

cionais que não controlem o critério da procura de trabalho, com a distinção entre �de-

semprego�e não participação a fazer-se, unicamente, com base no critério da disponibili-

dade para trabalhar (para além da ausência de trabalho), de acordo com o sugerido por

Jones e Riddell (1999a). Nesse sentido, as taxas de desemprego de Espanha e Portugal

foram comparadas com uma medida alternativa da taxa de desemprego (�), que indica a

proporção dos desempregados e inactivos na margem (os indivíduos sem trabalho e que

estão disponíveis para trabalhar) nos empregados, desempregados e inactivos na margem

(a �população activa�, nesse contexto), ou seja6:

� =
U +M

E + U +M
� 100 (4.1)

Dos indicadores apresentados no Quadro 14 retira-se uma ideia chave: a diferença

entre as medidas alternativas da taxa de desemprego de Espanha e Portugal é sempre

6Os valores da medida alternativa da taxa de desemprego (�) calculados para Portugal incluem desem-
pregados que apenas consultaram anúncios, estão à espera de resultados de solicitações anteriores e/ou
efectuaram diligências não especi�cadas para encontrar trabalho �três situações excluídas da de�nição
o�cial de desemprego em Portugal mas não em Espanha.
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inferior à diferença das respectivas taxas de desemprego, ao longo do período analisado

(1992-1996)7.

Quadro 14

De facto, começando pelos homens, a diferença entre as medidas alternativas de Es-

panha e Portugal é, em média (1992-1996), de 11,2 pontos percentuais (p.p.), ou seja,

inferior em 1,3 p.p. à diferença entre as taxas de desemprego observada, que se cifra em

12,5 p.p.; isto é, a utilização da medida alternativa nos dois países reduz o diferencial de

taxas de desemprego em 10,4%. As revisões para baixo da diferença entre as taxas de

desemprego dos dois países, decorrentes da consideração da medida alternativa da taxa

de desemprego, apresentam uma grande regularidade, em pontos percentuais, ao longo do

período analisado e não parecem ser in�uenciadas pelo ciclo económico.

No caso das mulheres, a diferença entre as medidas alternativas dos dois países é su-

perior, cifrando-se em 19,1 p.p. (valores médios, 1992-1996) (Quadro 14). No entanto,

quando comparadas com o diferencial de taxas de desemprego femininas (22,3 p.p.), as

revisões para baixo não deixam de ser importantes: respectivamente, 3,2 e 4,5 p.p. (cor-

recção do diferencial de taxas de desemprego observado em 14,4% e 20%, respectiva-

mente). A regularidade dessas revisões ao longo do período 1992-1996 também se veri�ca

no presente caso.

Em termos globais (ambos os sexos), a utilização da medida alternativa da taxa de

desemprego reduz o diferencial de taxas de desemprego entre Espanha e Portugal de 16

p.p. para 13,9 p.p. (ou seja, menos 2,1 p.p. �que correspondem a 13,1% do diferencial

observado de 16 p.p.) (Quadro 14).

4.3 Possíveis interpretações dos resultados

Uma interpretação da proximidade veri�cada entre desemprego e inactividade na margem

pode ser ilustrada por um modelo de �job search� com um estado e horizonte in�nito,

7Os dados relativos a 1992 referem-se à média dos 2.o, 3.o e 4.o Trimestres; nos restantes anos, são
médias anuais (dos quatro trimestres de cada ano).
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como o desenvolvido por Flinn e Heckman (1983). Sejam: � o parâmetro de um processo

de Poisson que rege a chegada de ofertas de salário; r 2 (0; 1) a taxa de desconto; F (w)

a função distribuição das ofertas de salário; e c � 0 o custo em procurar emprego. Por

hipótese, uma oferta de emprego (isto é, de salário), quando aceite, dura para sempre

e o ambiente é estacionário. O salário de reserva R remete para a solução da seguinte

equação:

c+R =
�

r

Z
(x�R)dF (x); para R � 0 (4.2)

Se o valor de R que resolve (4.2) for negativo então o indivíduo não procura emprego,

isto é, é inactivo.

Neste modelo, a taxa de saída do desemprego, h, é dada por:

h = � [1� F (R)] (4.3)

Flinn e Heckman (1983) demonstram que, se a densidade das ofertas de salário for

log-côncava (isto é, se a taxa de saída associada à distribuição das ofertas de salário for

crescente nos salários), então um aumento da taxa de chegada de ofertas de salário (�)

repercute-se num aumento da taxa de saída do desemprego (h)8.

Os resultados obtidos para Portugal no caso das mulheres podem ser interpretados

como consistentes com este modelo: as diferenças observadas em termos de probabilidades

pue e pne podem signi�car ser a taxa de chegada de ofertas de emprego maior no caso

dos indivíduos que procuram emprego � isto é, os desempregados � face aos que não

procuram nem desejam um emprego. Trata-se da interpretação do desemprego que é

dada tradicionalmente pelos modelos de �job search��um estado que facilita o processo

de procura e obtenção de emprego (Flinn e Heckman, 1983).

A importância do �search�para as mulheres �que, para Portugal, não é tão evidente

em alguns anos posteriores a 1996, mais favoráveis em termos de ciclo económico (Cen-

teno e Fernandes, 2004) �parece validar a �added-worker hypothesis�referida por Holst

e Spie� (2001), segundo a qual o(s) membro(s) do agregado familiar que contribui(em) a

8Esta condição su�ciente é também necessária quando r = 0 (Flinn e Heckman, 1983, p. 39).
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título adicional ou secundário para o rendimento da família tende(m), frequentemente, a

aproximar-se do mercado de trabalho em fases menos favoráveis do ciclo, através do de-

senvolvimento de diligências no sentido de encontrar(em) uma ocupação remunerada que

permita compensar eventuais reduções do rendimento familiar derivadas, por exemplo, da

perda de emprego por parte de outro membro do agregado familiar. Desta forma, indiví-

duos tipicamente inactivos (eventualmente na margem) em períodos mais favoráveis (em

particular, do sexo feminino), procurariam activamente emprego nas fases mais difíceis

(isto é, tornar-se-iam desempregados), tornando-se mais vincada a diferença de compor-

tamento entre desempregados e inactivos.

A evidência de proximidade entre U e M reportada para os homens sugere nem sem-

pre ser a procura de emprego particularmente mais produtiva que o simples interesse

e disponibilidade para trabalhar �sobretudo em Portugal, onde a referida proximidade

foi observada mais frequentemente quando se controlou a heterogeneidade dos indivíduos

(análise condicional). Ou seja, que a taxa de chegada de ofertas de emprego pode não

diferir grandemente entre desempregados e inactivos (na margem) �nomeadamente em

Portugal e fruto, porventura, da própria frequência com que surgem essas ofertas.

As taxas de vagas condensadas no trabalho do BCE (2002) �que remetem para a

proporção das ofertas de emprego, registadas nas agências públicas de emprego, na pop-

ulação activa �não são su�cientemente elucidativas das eventuais diferenças existentes

entre Portugal e Espanha em termos da frequência com que surgem as ofertas de em-

prego na economia. Aliás, estima-se que as ofertas de emprego registadas representem,

em Espanha, apenas entre 10% a 20% do total de vagas e, em Portugal, somente 10% das

mesmas (BCE, 2002), tornando essas taxas de vagas pouco representativas da realidade

dos países em estudo.

A estimação de � no âmbito de um modelo estrutural como o apresentado acima

a�gura-se, por isso, uma tarefa empírica prioritária no quadro do estudo comparado do

desemprego em Portugal e Espanha. Infelizmente, o EPA não fornece qualquer informação

sobre remunerações9, pelo que outras fontes de informação terão de ser utilizadas �por

9A informação fornecida nesse âmbito pelo IE é também de difícil tratamento.
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exemplo, o Painel dos Agregados Familiares da União Europeia.



Capítulo 5

Considerações �nais

Com um percurso recente semelhante e com características culturais comuns, Portugal

e Espanha são normalmente considerados como países próximos em termos de políti-

cas macroeconómicas, (forte) protecção ao emprego, regimes de negociação colectiva dos

salários bem como ao nível de outros aspectos institucionais do mercado de trabalho. Não

obstante, Portugal tem vindo a apresentar uma das mais baixas taxas de desemprego da

União Europeia e Espanha a mais elevada.

As explicações que têm vindo a ser avançadas para este problema empírico têm-se

deparado com a di�culdade de o resolver na sua totalidade. Existe algum consenso na

literatura em torno papel explicativo das políticas passivas de protecção ao desemprego

nas diferenças observadas entre os dois países em termos de taxa de desemprego mas esse

factor di�cilmente poderá explicar, em isolado, a amplitude dessas diferenças observadas

durante a década de 90. Para além das políticas passivas de protecção ao desemprego, o

papel de factores como a determinação dos salários por negociação colectiva ou a legislação

de protecção ao emprego na explicação do diferencial das taxas de desemprego dos dois

países não é muito claro.

O ponto de partida do presente trabalho foi esta manifesta incapacidade da abordagem

convencional �que delimita os estados de emprego (E), desemprego (U) e inactividade

(O) com base em conceitos de�nidos a priori e na classi�cação dos indivíduos de acordo

com as respectivas respostas a inquéritos especí�cos �em resolver o problema em estudo

e os limites que apresenta na aferição da dinâmica do mercado de trabalho.
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Por um lado, procurou-se mostrar como as comparações internacionais baseadas em

conceitos apriorísticos e em estatísticas produzidas a partir das respostas a inquéritos nem

sempre são precisas, porque os conceitos e a respectiva operacionalização podem variar de

caso para caso, podendo as imprecisões não ser, porventura, negligenciáveis �mesmo no

caso de inquéritos como o Encuesta de Población Activa (EPA) e o Inquérito ao Emprego

(IE), muito semelhantes em concepção e metodologia. De facto, as diferenças detectadas

(e controláveis) entre os conceitos de desemprego utilizados pelo IE e o EPA explicam

entre 0,8 a 1 ponto percentual da diferença entre as de taxas de desemprego dos dois

países, observada ao longo do período 1992-1997 (que variou entre 14,1 e 17,4 pontos

percentuais).

Por outro lado, questionou-se a e�cácia de metodologias que assentam na caracteriza-

ção da realidade através de categorias prede�nidas e excessivamente abstractas �como os

estados E, U e O �face a abordagens mais indutivas, que procuram explorar a possível

heterogeneidade existente em cada um desses estados e que se baseiam, não na classi-

�cação dos agentes com base nas respostas a inquérito, mas no comportamento que os

mesmos evidenciam face ao mercado de trabalho. Este último é entendido como a dinâmica

de cada indivíduo em termos da respectiva relação com o mercado de trabalho, ou seja,

como a verosimilhança de se transitar, num futuro próximo, entre estados distintos ou de

se manter no mesmo estado.

A abordagem empírica e �forward looking� explorada no presente trabalho assenta

no estudo detalhado do comportamento de algumas subcategorias de desempregados e de

inactivos, dando especial atenção aos inactivos na margem, ou seja, aos indivíduos sem

emprego, que não procuram trabalho mas que pretendem trabalhar e estão disponíveis

para o efeito. Em particular, procurou-se testar se o estado de inactividade na margem

(M) é idêntico do ponto de vista comportamental ao estado de desemprego, por um lado

(Hipótese A), e à outra inactividade (que não na margem; N), por outro lado (Hipótese

B). O teste dessas duas hipóteses envolveu, numa primeira fase, a dedução das condições

su�cientes para que dois estados sejam considerados idênticos do ponto de vista compor-

tamental no âmbito de um modelo dinâmico do mercado de trabalho de quatro estados
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(E, U ,M e N) �generalização das condições de Flinn e Heckman (1983) para um modelo

de três estados (E, U , e O); numa segunda fase, a estimação de probabilidades de tran-

sição média (análise não condicional nas características dos indivíduos e na duração dos

estados); e, por último, a estimação de um modelo de duração com riscos proporcionais

competitivos, adequado ao teste dessas condições su�cientes (análise condicional).

As duas últimas análises �desenvolvidas com base em registos individuais anonimiza-

dos do IE e do EPA, referentes ao período compreendido entre o 2o Trimestre de 1992 e o

4o Trimestre de 1996 (convenientemente ajustados na sequência de diferenças conceptuais

entretanto identi�cadas) �mostram que:

� A inactividade é um estado muito heterogéneo; em particular, os inactivos na

margem apresentam um comportamento distinto no mercado de trabalho face aos

demais inactivos em ambos os países;

� No caso dos homens, a inactividade na margem revelou-se um estado próximo do

desemprego do ponto de vista comportamental �um resultado mais evidente em

Portugal quando se controla a heterogeneidade dos indivíduos mas também obser-

vado pontualmente em Espanha;

� No caso das mulheres, a inactividade na margem revelou-se um estado distinto

do desemprego, menos produtivo em Portugal (em termos de verosimilhança de

obtenção de emprego) mas mais produtivo em Espanha;

� A maior produtividade da inactividade na margem face ao desemprego, que se ob-

serva em Espanha também para os homens, parece estar associada à própria com-

posição desse estado nesse país: tratam-se, em muitos casos, de indivíduos que

estão à espera de resultados de solicitações anteriores ou de um período de maior

actividade económica;

� A inactividade na margem é um estado mais frequente e estável em Portugal; em Es-

panha é residual e algo instável, situando-se algures nas charneiras entre o emprego

e o desemprego, no caso dos referidos indivíduos em espera, e entre o desemprego e

a inactividade propriamente dita, no caso dos demais inactivos na margem;
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� O recebimento de prestação por desemprego desincentiva os movimentos de saída

do desemprego para o estado de emprego em Portugal mas não em Espanha.

É importante frisar que a consideração �ainda que de forma especulativa �da inactivi-

dade na margem juntamente com o desemprego no numerador de uma medida alternativa

da taxa de desemprego, com o respectivo denominador remetendo para a �população ac-

tiva�neste contexto (E+U +M), conduz a uma redução não menosprezável da diferença

entre os dois países em termos de incidência do �desemprego�para o período 1992-96.

De facto, a utilização dessa medida alternativa de �desemprego�reduz a diferença entre

Espanha e Portugal de 16 pontos percentuais (p.p.) para 13,9 p.p. (ou seja, menos 2,1

p.p.).

A proximidade do desemprego e da inactividade na margem que, rea�rme-se, é ob-

servada de forma mais clara em Portugal face Espanha, pode remeter para os próprios

incentivos que levam um indivíduo sem emprego a procurar activamente trabalho �que

são superiores em Espanha por via da referida maior generosidade dos mecanismos de

protecção no desemprego. Adicionalmente, em Espanha, os indivíduos auferindo uma

prestação por desemprego têm que se apresentar periodicamente na respectiva �O�cina

de Empleo�de acordo com o inicialmente estipulado por escrito entre esses serviços e o

desempregado enquanto que, em Portugal, esse tipo de obrigação não é aplicada de forma

tão rígida. Ou seja, em Espanha os indivíduos sem emprego têm não apenas maiores

incentivos em requerer uma prestação por desemprego como, a partir do momento que a

passam a auferir, são obrigados a contactar o respectivo centro de emprego de acordo com

um calendário rígido e pré-estabelecido �potenciando-se, por essa via, a respectiva sinal-

ização como desempregados ao nível do EPA, em detrimento da sua inclusão na população

inactiva.

EmPortugal, a maior produtividade (em termos de obtenção de emprego) das mulheres

desempregadas face às inactivas na margem talvez se explique pelo período analisado

(1992-96), que foi muito pouco favorável em termos de ciclo económico �por exemplo,

se comparado com o período 1997-2000. De facto, neste último período, nem sempre se

rejeita a hipótese de igualdade comportamental entre U eM para as mulheres (Centeno e
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Fernandes, 2004), pelo que os resultados obtidos no âmbito do presente trabalho parecem

validar a �added-worker hypothesis�(Holst e Spie�, 2001) segundo a qual o(s) membro(s)

do agregado familiar que contribui(em) a título adicional ou secundário para o rendimento

da família tende(m) a aproximar-se do mercado de trabalho em fases menos favoráveis

do ciclo, começando a procurar trabalho tendo em vista compensar eventuais reduções do

rendimento do agregado familiar.

O diferente comportamento dos inactivos na margem nos dois países é também passível

de interpretação no âmbito de um modelo de �job search�muito simples, com um estado,

horizonte in�nito e densidade das ofertas de salário log-côncava: em Portugal, uma supe-

rior taxa de chegada de ofertas de emprego teria como repercussão não ser a procura activa

de emprego particularmente mais produtiva que o simples interesse e disponibilidade para

trabalhar; em Espanha, pelo contrário, a maior escassez de ofertas de emprego tornaria o

desemprego, isto é, a procura de emprego, um estado claramente facilitador da obtenção

de emprego face à inactividade, mesmo quando existe disponibilidade para trabalhar. In-

felizmente, os dados trabalhados na presente investigação não permitem estimar a taxa de

chegada de ofertas de emprego para ambos os países. O recurso, nomeadamente, ao Painel

dos Agregados Familiares da União Europeia para esse efeito a�gura-se, desta forma, uma

tarefa empírica premente no âmbito do estudo das diferenças observadas entre Portugal

e Espanha em termos de taxa de desemprego.

Paralelamente, seria relevante estudar os �uxos do mercado de trabalho dos dois países

com ummaior nível de desagregação em termos dos destinos das transições, face ao consid-

erado no presente trabalho (E;U;M , eN). Em particular, o estudo dos movimentos tendo

como destino diferente situação na pro�ssão �trabalhadores por conta própria versus tra-

balhadores por conta de outrem (e, ao nível destes últimos, diferente situação contratual)

�poderia evidenciar outros aspectos da dinâmica dos dois mercados de trabalho ibéricos.

Outro aspecto evidenciado pela presente investigação e que deverá merecer atenção

cuidada em futuros trabalhos remete para a maior di�culdade na obtenção de emprego

por parte dos desempregados e inactivos homens com curso superior em Espanha face a

Portugal. Ou seja, a maior incidência do desemprego em Espanha pode não ser indepen-
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dente da moratória educativa, isto é, do afastamento do mercado de trabalho por motivo

de estudo.
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OIT UE Espanha Portugal

Validade do conceito: Desde 1982 1992 a 1998 1992 a 1998 1992 (2.º T) a 1997

Inquérito:

Nome Resolução Inquérito às Forças de

Trabalho (IFT)

Encuesta de Población

Activa (EPA)

Inquérito ao Emprego (IE)

Entidade OIT Eurostat INE (Espanha) INE (Portugal)

Frequência Pelo menos 2 vezes por ano Anual, na Primavera Trimestral Trimestral

Âmbito:

Alojamentos privados

(agregados familiares) ou

indivíduos

Não especificado Alojamentos privados ou

indivíduos residentes no

território económico de cada

Estado

Alojamentos privados e

indivíduos residentes em

alojamentos privados no

território nacional

Pop. residente no território

nacional há 3 meses ou + ou

que, residindo há menos de 3

meses, não ocupe outro

alojamento no estrangeiro de

forma permanente

Alojamentos colectivos (1) Incluídos Excluídos Excluídos (2) Excluídos (3)

Exclusões especiais Nenhuma Indivíduos a cumprir o SMO Civis estrangeiros que se

encontram em Espanha por

período inferior a um ano;

militares e diplomatas

estrangeiros; pessoal não

residente que trabalha em

instituições científicas

estrangeiras estabelecidas

em território espanhol

Indivíduos a viver em

alojamentos móveis

População activa:

Limites de idade Não especificado 15 anos e mais 16 anos e mais 14 anos e mais

População civil ou total Total Civil e militares de carreira

(4)

Civil e militares de carreira

(5)

Civil e militares de carreira

(5)

População inactiva:

Limites de idade Sem limite Não especificado 16 anos e mais Sem limite

Desemprego:

Procura de emprego:

Período de referência Período recente especificado 4 semanas 4 semanas anteriores ao dia

da entrevista

30 dias anteriores ao dia da

entrevista

Apenas ler anúncios Não especificado Incluídos Incluídos (6) Excluídos

À espera de resultados Não especificado Não especificado Incluídos Excluídos, excepto no caso

de concurso público

Métodos não especificados Não especificado Não especificado Incluídos Excluídos

À espera de começar a

trabalhar

Procura não requerida Procura não requerida Procura não requerida Procura não requerida

“Layoff” temporário Procura opcional Procura requerida Procura requerida Procura requerida

Critério de disponibilidade: Sim Sim Sim Sim

Quando Não especificado Nas 2 semanas seguintes ao

dia da entrevista

Nas 2 semanas seguintes ao

dia da entrevista

Imediatamente ou nos 15

dias seguintes ao dia da

entrevista

Excepções Não especificado Nenhuma Nenhuma Nenhuma

Tratamento do “Layoff”

temporário

Empregado se mantém

ligação formal ao seu

emprego; desempregado se

não e está disponível para

trabalhar

Desempregado se procura

emprego e está disponível

para trabalhar; caso

contrário: inactivo

Empregado se espera vir a

ser reincorporado na

empresa; desempregado se

não e se procura emprego e

está disponível

Desempregado se procura

emprego e está disponível

para trabalhar; caso

contrário: inactivo

Quadro 1 – Sinopse do âmbito e dos conceitos de actividade, inactividade e desemprego nos inquéritos às forças de

trabalho – OIT, UE, Espanha e Portugal

(1) Hospitais, hotéis, quartéis, conventos e abadias, orfanatos, outros estabelecimentos de assistência, etc.

(2) Excepto agregados familiares que, formando um grupo independente, residem nos referidos alojamentos colectivos (directores, porteiros, guardas, etc.). Outros

indivíduos residentes em alojamentos colectivos podem ser incluídos, nomeadamente jovens cumprindo o SMO, estudantes em regime de internato, doentes internados ou

prisioneiros, quando as suas famílias de origem fornecem informações relativas aos mesmos. Refira-se que a população excluída pelo EPA é menos de 1% do total

(INE-ES, 1997, p. IX).

(3) São excluídos do âmbito do IE os internos em estabelecimentos de assistência, indivíduos residindo em comum numa convivência e religiosos vivendo em

comunidade.

(4) Se residentes nos agregados familiares.

(5) Militares de carreira são incluídos se forem residentes ou, no caso de residirem em quartel, se forem referidos pelos respectivos familiares residentes em alojamento

privado. Indivíduos cumprindo o SMO são contados à parte, não pertencendo nem à população activa nem à população inactiva (mesmo se trabalharem).

(6) Para além da consulta ou escuta de anúncios na imprensa, rádio ou TV, são igualmente consideradas como formas de procura de emprego: a preparação de um exame

ou entrevista de selecção; a espera de resultados de solicitações anteriores; a espera de uma chamada de agência de emprego (pública ou privada); e outros métodos de

procura, não especificados.

FONTES: Sorrentino (2000); OIT (1982); UE (1991); INE-ES (1997); Alvarez (1999); INE (1993)



Taxa de

Desemprego

Corrigida (*)

Portugal Portugal Espanha

1992 4.9% 4.1% 18.4%

1993 6.4% 5.5% 22.7%

1994 7.7% 6.8% 24.2%

1995 8.2% 7.2% 22.9%

1996 8.2% 7.3% 22.2%

1997 7.7% 6.7% 20.8%

Quadro 2 – Taxa de desemprego de Portugal, corrigida de diferenças

conceptuais face Espanha, e taxas oficiais (1992-1997)

Ano
Taxa de Desemprego Oficial

(*) Inclui indivíduos sem trabalho e disponíveis para trabalhar que apenas consultaram anúncios, ou

efectuaram diligências não especificadas para encontrar trabalho, ou estavam à espera de resultados

de diligências anteriores – três casos excluídos da definição oficial de desemprego em Portugal mas

não em Espanha

FONTES: Inquérito ao Emprego (IE); INE (Estatísticas do Emprego); INE-ES (España – Anuario

Estadístico 1998)

Gráfico 1 – Diferença entre a taxa de desemprego oficial de Espanha

e as taxas de desemprego oficial e corrigida de Portugal (1992-1997)

FONTES: Inquérito ao Emprego (IE); INE (Estatísticas do Emprego); INE-ES (España – Anuario

Estadístico 1998)



Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total

N.º Total  de Registos 332 312 355 625 687 937 1 073 201 1 080 381 2 153 582

Emprego (E) 74.4% 54.2% 64.0% 62.5% 31.2% 46.8%

Desemprego (U) 4.8% 5.2% 5.0% 13.4% 13.3% 13.3%

Inactividade na Margem (M) 0.9% 2.1% 1.5% 0.3% 0.9% 0.6%

Outra Inactividade (N) 19.8% 38.6% 29.5% 23.8% 54.6% 39.2%

Quadro 3 – Distribuição dos registos por estado (E, U, M e N) segundo o país e sexo

Estado
Portugal Espanha

FONTES: Inquérito ao Emprego (IE) 1992-96, para Portugal, e Encuesta de Población Activa (EPA) 1992-96, para Espanha



País >

Transições de: para > E U M N E U M N

Homens

Emprego (E) 98.21 0.85 0.19 0.75 93.81 3.93 0.11 2.15

Desemprego (U) 16.29 79.89 1.69 2.14 19.34 72.97 0.45 7.25

Inactividade na margem (M) (*) 11.56 7.3 77.52 3.63 22.98 25.31 30.84 20.86

Outra inactividade (N) 2.41 1.03 0.17 96.39 5.37 5.16 0.26 89.21

Mulheres

Emprego (E) 97.71 1.05 0.3 0.95 90.19 4.32 0.37 5.11

Desemprego (U) 12.98 82.26 2.41 2.36 10.87 75.38 1.03 12.72

Inactividade na margem (M) (*) 7.41 6.32 82.87 3.4 12.1 14.11 41.15 32.63

Outra inactividade (N) 1.26 0.6 0.23 97.91 3.09 3.58 0.55 92.78

Quadro 4 – Probabilidades de transição média (%) entre estados (E, U, M e N) por sexo

Portugal e Espanha (1992T2-1996T4)

Portugal Espanha

(*) Estado do inactivo, disponível para trabalhar, que não procurou emprego nas últimas 4 semanas (30 dias, no IE) mas que gostaria (está interessado) em obtê-lo

FONTES: Inquérito ao Emprego (IE) e Encuesta de Población Activa (EPA)



Gráfico 2 – Probabilidades de transição (%) do Desemprego (U) e da Inactividade na

Margem (M) para o Emprego (E) 

Portugal (médias anuais; 1992-1996)

FONTE: Inquérito ao Emprego (IE)

Gráfico 3 – Probabilidades de transição (%) do Desemprego (U) e da Inactividade na

Margem (M) para o Emprego (E) 

Espanha (médias anuais; 1992-1996)

FONTE: Encuesta de Población Activa (EPA)



Gráfico 4 – Probabilidades de transição (%) do Desemprego (U) e da Inactividade na

Margem (M) para a Outra Inactividade (N)

Portugal (médias anuais; 1992-1996)

FONTE: Inquérito ao Emprego (IE)

Gráfico 5 – Probabilidades de transição (%) do Desemprego (U) e da Inactividade na

Margem (M) para a Outra Inactividade (N)

Espanha (médias anuais; 1992-1996)

FONTE: Encuesta de Población Activa (EPA)



N.º de

Observ. U

N.º de

Observ. M

Valor do

Teste
“P-value”

N.º de

Observ. U

N.º de

Observ. M

Valor do

Teste
“P-value”

Homens

Pue = Pme

1992 1 190 292 2.00 0.046 ** 17 141 310 -1.42 0.154

1993 1 995 479 2.78 0.005 *** 29 623 580 -3.15 0.002 ***

1994 2 332 436 1.31 0.190 30 515 573 -0.58 0.560

1995 2 351 436 4.72 0.000 *** 27 777 549 -1.82 0.069 *

1996 2 399 385 3.63 0.000 *** 13 233 303 -2.25 0.024 **

Pun = Pmn

1992 1 190 292 -1.43 0.153 17 141 310 -5.14 0.000 ***

1993 1 995 479 -0.25 0.800 29 623 580 -8.21 0.000 ***

1994 2 332 436 -1.76 0.078 * 30 515 573 -7.58 0.000 ***

1995 2 351 436 -0.92 0.357 27 777 549 -9.09 0.000 ***

1996 2 399 385 -2.18 0.029 ** 13 233 303 -5.20 0.000 ***

Mulheres

Pue = Pme

1992 1 433 879 5.04 0.000 *** 17 539 981 -1.71 0.087 *

1993 2 472 979 3.38 0.001 *** 27 177 1 826 -1.11 0.266

1994 2 668 1 001 7.52 0.000 *** 29 967 2 149 -0.77 0.443

1995 2 669 894 5.31 0.000 *** 29 569 1 992 -2.42 0,015 **

1996 2 621 975 5.83 0.000 *** 13 937 1 016 -1.43 0.151

Pun = Pmn

1992 1 433 879 -0.25 0.804 17 539 981 -13.37 0.000 ***

1993 2 472 979 -2.04 0.041 ** 27 177 1 826 -17.58 0.000 ***

1994 2 668 1 001 -2.43 0.015 ** 29 967 2 149 -19.59 0.000 ***

1995 2 669 894 -1.13 0.258 29 569 1 992 -20.75 0.000 ***

1996 2 621 975 -1.68 0.094 * 13 937 1 016 -10.61 0.000 ***

Quadro 5 – Teste bilateral da igualdade de duas probabilidades de transição média (não condicional) – Hipótese A

(U=M?)

Sexo e Condição

em Teste

Portugal Espanha

NOTA: ***, ** e * denotam a não aceitação da hipótese nula para nível de significância estatística de 10%, 5% e 1%, respectivamente

FONTES: Inquérito ao Emprego (IE) e Encuesta de Población Activa (EPA)



Gráfico 6 – Probabilidades de transição (%) da Outra Inactividade (N) e da

Inactividade na Margem (M) para o Emprego (E) 

Portugal (médias anuais; 1992-1996)

FONTE: Inquérito ao Emprego (IE)

Gráfico 7 – Probabilidades de transição (%) da Outra Inactividade (N) e da

Inactividade na Margem (M) para o Emprego (E) 

Espanha (médias anuais; 1992-1996)

FONTE: Encuesta de Población Activa (EPA)



Gráfico 8 – Probabilidades de transição (%) da Outra Inactividade (N) e da

Inactividade na Margem (M) para o Desemprego (U)

Portugal (médias anuais; 1992-1996)

FONTE: Inquérito ao Emprego (IE)

Gráfico 9 – Probabilidades de transição (%) da Outra Inactividade (N) e da

Inactividade na Margem (M) para o Desemprego (U)

Espanha (médias anuais; 1992-1996)

FONTE: Encuesta de Población Activa (EPA)



N.º de

Observ. M

N.º de

Observ. N

Valor do

Teste
“P-value”

N.º de

Observ. M

N.º de

Observ. N

Valor do

Teste
“P-value”

Homens

Pme = Pne

1992 292 6 594 5.30 0.000 *** 310 35 153 7.00 0.000 ***

1993 479 9 265 6.34 0.000 *** 580 47 997 10.07 0.000 ***

1994 436 8 973 6.69 0.000 *** 573 49 675 8.86 0.000 ***

1995 436 9 292 4.50 0.000 *** 549 50 511 9.96 0.000 ***

1996 385 9 089 5.25 0.000 *** 303 24 681 8.98 0.001 ***

Pmu = Pnu

1992 292 6 594 3.22 0.001 *** 310 35 153 10.71 0.000 ***

1993 479 9 265 5.46 0.000 *** 580 47 997 9.97 0.000 ***

1994 436 8 973 4.52 0.000 *** 573 49 675 12.07 0.000 ***

1995 436 9 292 5.26 0.000 *** 549 50 511 9.24 0.000 ***

1996 385 9 089 5.32 0.000 *** 303 24 681 7.84 0.000 ***

Mulheres

Pme = Pne

1992 879 15 640 7.48 0.000 *** 981 88 918 8.97 0.000 ***

1993 979 20 636 8.24 0.000 *** 1 826 120 319 10.83 0.000 ***

1994 1 001 19 209 6.89 0.000 *** 2 149 117 817 11.45 0.000 ***

1995 894 18 499 6.02 0.000 *** 1 992 114 181 13.15 0.000 ***

1996 975 17 788 6.90 0.000 *** 1 016 54 474 10.58 0.000 ***

Pmu = Pnu

1992 879 15 640 6.31 0.000 *** 981 88 918 11.27 0.000 ***

1993 979 20 636 8.44 0.000 *** 1 826 120 319 13.74 0.000 ***

1994 1 001 19 209 7.91 0.000 *** 2 149 117 817 14.45 0.000 ***

1995 894 18 499 7.56 0.000 *** 1 992 114 181 11.83 0.001 ***

1996 975 17 788 6.85 0.000 *** 1 016 54 474 8.15 0.001 ***

Quadro 6 – Teste bilateral da igualdade de duas probabilidades de transição média (não condicional) – Hipótese B

(M=N?)

Sexo e Condição

em Teste

Portugal Espanha

NOTA: *** denota a não aceitação da hipótese nula para nível de significância estatística de 1%

FONTES: Inquérito ao Emprego (IE) e Encuesta de Población Activa (EPA)



País >

Transições de: para > E U M N E U M N

Homens

Inactividade na margem (M) (1) 11.56 7.3 77.52 3.63 22.98 25.31 30.84 20.86

Desencorajado (2) 6.74 7.87 80.90 4.49 8.93 24.64 33.57 32.85

Em espera (3) 22.62 7.14 67.26 2.98 34.71 26.28 28.84 10.17

Por razões pessoais (4) 8.27 7.48 79.92 4.33 - - - -

Estudante 30.77 7.69 61.54 0.00 - - - -

Por outras razões 11.25 6.87 78.32 3.56 12.17 23.60 32.12 32.12

Subsídio de desemprego 6.13 7.21 83.78 2.88 21.73 23.46 35.14 19.68

Sem instrução 7.89 5.85 82.70 3.56 19.21 20.46 36.33 24.01

Ensino Básico (5) 12.27 7.17 77.29 3.27 24.50 26.76 29.15 19.59

Ensino Secundário (5) 12.02 8.65 72.60 6.73 21.58 26.32 27.37 24.74

Ensino Superior (5) 18.46 3.08 75.38 3.08 20.20 24.24 37.37 18.18

Mulheres

Inactividade na margem (M) (1) 7.41 6.32 82.87 3.4 12.1 14.11 41.15 32.63

Desencorajado (2) 6.13 4.01 88.21 1.65 4.26 14.91 42.67 38.16

Em espera (3) 19.33 7.81 69.89 2.97 23.26 13.53 39.73 23.48

Por razões pessoais (4) 5.73 9.01 80.70 4.56 - - - -

Estudante 13.16 7.89 78.95 0.00 - - - -

Por outras razões 7.08 5.79 83.74 3.39 5.42 13.65 40.89 40.04

Subsídio de desemprego 10.28 5.82 82.00 1.89 17.14 16.99 45.10 20.77

Sem instrução 7.17 4.56 86.05 2.22 12.62 13.67 40.27 33.44

Ensino Básico (5) 7.36 6.17 83.09 3.38 11.81 13.80 41.88 32.51

Ensino Secundário (5) 6.90 8.74 78.85 5.52 10.91 17.98 39.60 31.52

Ensino Superior (5) 13.08 10.77 72.31 3.85 18.93 16.99 31.55 32.52

Quadro 7 – Probabilidades de transição média (%) por subcategorias de Inactividade na Margem (M), por sexo –

Portugal e Espanha (1992T2-1996T4)

Portugal Espanha

(1) Estado do inactivo, disponível para trabalhar, que não procurou emprego nas últimas 4 semanas (30 dias, no IE) mas que gostaria (está interessado) em obtê-lo

(2) Inactivos na margem que não procuram emprego porque acham que não o encontrarão, ou seja, acham que não vale a pena procurar

(3) Inactivos na margem que não procuram emprego porque esperam estação de mais actividade ou resultados de solicitações/diligências anteriores

(4) Inactivos na margem que não procuram emprego por razões pessoais, familiares ou de saúde

(5) Nível de ensino mais elevado completo

FONTES: Inquérito ao Emprego (IE) e Encuesta de Población Activa (EPA)



País >

Transições de: para > E U M N E U M N

Homens

Desemprego (U) 16.29 79.89 1.69 2.14 19.34 72.97 0.45 7.25

Desemp. que vai começar a trabalhar 34.59 35.96 25.34 4.11 63.83 27.39 1.48 7.30

Desemp. que procura emprego 15.73 80.91 1.16 2.20 18.90 73.42 0.44 7.25

Principal método de proc. de emprego:

  Inscrito em agência de emp. púb. 13.37 83.76 0.72 2.16 18.91 74.05 0.40 6.63

  Inscrito em agência de emp. priv. 15.31 78.57 4.08 2.04 19.93 73.83 0.00 6.24

  Contactou empregadores 19.55 76.66 1.56 2.23 21.63 71.81 0.63 5.93

  Contactou amigos 15.80 80.82 1.15 2.24 19.22 73.78 0.39 6.61

  Colocação/resposta/cons. anúncios 11.81 85.36 0.81 2.02 16.10 76.57 0.33 7.01

  Diligências criação própr. empresa 21.11 77.78 0.00 1.11 24.35 62.72 1.08 11.85

  Prepara ou realiza exames 21.72 74.66 0.90 2.71 12.44 73.68 0.43 13.45

  Espera resultados solicit. anteriores 11.43 77.14 0.00 11.43 23.18 69.18 0.83 6.81

  Espera chamada agência emprego 6.63 90.66 0.90 1.81 18.68 73.63 0.44 7.25

  Outros métodos de procura 21.21 68.87 7.26 2.66 18.31 71.42 0.63 9.64

Procura do 1º emprego 15.20 76.30 4.13 4.36 11.14 74.51 0.30 14.05

Procura de novo emprego 16.39 80.61 1.21 1.79 20.84 72.69 0.47 6.00

Desempregado por fim de contrato 20.49 76.66 1.03 1.82 22.43 71.69 0.41 5.47

Desemp. despedido ou suspenso 12.87 85.03 0.69 1.40 15.44 77.53 0.58 6.44

Desemp. por deixar último emprego 16.00 79.86 1.96 2.18 20.01 71.68 0.61 7.71

DCD (< 12 Meses) 20.02 75.42 2.13 2.43 23.74 68.90 0.44 6.92

DLD (12 a 23 Meses) 11.86 85.31 1.08 1.76 15.38 76.86 0.35 7.40

DMLD (> 23 Meses) 8.99 87.59 1.21 2.21 11.22 80.46 0.48 7.83

Subsídio de desemprego 10.90 87.16 0.72 1.21 20.49 73.61 0.50 5.41

Sem instrução 16.46 79.26 1.80 2.48 19.61 71.31 0.86 8.21

Ensino Básico (2) 16.17 80.02 1.81 2.01 20.15 73.13 0.41 6.31

Ensino Secundário (2) 14.61 80.07 1.55 3.76 16.63 72.81 0.29 10.27

Ensino Superior (2) 20.52 76.42 0.66 2.40 15.01 74.61 0.39 9.99

Quadro 8 – Probabilidades de transição média (%) por subcategorias de Desemprego (U) – Portugal e Espanha

(1992T2-1996T4) – Homens

Portugal Espanha

(1) Sector de actividade do último emprego do desempregado à procura de novo emprego

(2) Nível de ensino mais elevado completo

FONTES: Inquérito ao Emprego (IE) e Encuesta de Población Activa (EPA)



País >

Transições de: para > E U M N E U M N

Mulheres

Desemprego (U) 12.98 82.26 2.41 2.36 10.87 75.38 1.03 12.72

Desemp. que vai começar a trabalhar 35.41 41.25 17.12 6.23 57.20 28.41 1.64 12.75

Desemp. que procura emprego 12.52 83.02 2.17 2.30 10.55 75.70 1.03 12.72

Principal método de proc. de emprego:

  Inscrito em agência de emp. púb. 11.31 84.88 1.66 2.15 10.63 76.87 0.94 11.56

  Inscrito em agência de emp. priv. 22.37 69.74 3.95 3.95 14.67 73.09 0.77 11.48

  Contactou empregadores 14.95 79.92 2.71 2.42 13.20 73.90 1.02 11.88

  Contactou amigos 11.86 83.96 1.94 2.24 10.80 75.46 1.10 12.64

  Colocação/resposta/cons. anúncios 12.54 82.17 2.61 2.68 9.83 79.07 0.71 10.39

  Diligências criação própr. empresa 20.00 78.18 0.00 1.82 21.11 60.56 1.67 16.67

  Prepara ou realiza exames 17.53 76.71 1.37 4.38 9.75 78.77 0.35 11.13

  Espera resultados solicit. anteriores 7.59 86.08 6.33 0.00 14.60 72.75 1.95 10.70

  Espera chamada agência emprego 7.10 89.19 1.61 2.10 10.60 76.19 1.03 12.18

  Outros métodos de procura 17.41 74.51 5.50 2.58 11.50 71.48 1.27 15.75

Procura do 1º emprego 12.48 80.81 3.80 2.91 7.08 78.40 0.69 13.83

Procura de novo emprego 13.08 82.69 2.03 2.20 12.36 74.19 1.17 12.28

Desempregado por fim de contrato 16.05 80.07 1.77 2.11 14.30 73.57 1.16 10.97

Desemp. despedido ou suspenso 9.81 86.91 1.71 1.58 9.02 80.10 0.74 10.14

Desemp. por deixar último emprego 12.57 81.80 2.67 2.95 11.38 72.30 0.93 15.38

DCD (< 12 Meses) 16.35 78.38 2.68 2.59 14.99 70.89 1.28 12.84

DLD (12 a 23 Meses) 9.89 86.36 1.75 2.00 9.21 77.48 0.75 12.55

DMLD (> 23 Meses) 7.12 88.43 2.35 2.10 6.86 79.53 0.92 12.68

Subsídio de desemprego 11.22 86.05 1.13 1.61 12.05 75.80 1.17 10.99

Sem instrução 12.19 82.40 3.02 2.38 10.25 65.77 3.12 20.86

Ensino Básico (2) 12.14 83.13 2.55 2.17 10.74 75.74 1.12 12.40

Ensino Secundário (2) 13.06 81.34 2.00 3.61 10.43 76.38 0.44 12.74

Ensino Superior (2) 23.74 73.23 1.39 1.64 12.53 77.09 0.30 10.08

Quadro 9 – Probabilidades de transição média (%) por subcategorias de Desemprego (U) – Portugal e Espanha

(1992T2-1996T4) – Mulheres

Portugal Espanha

(1) Sector de actividade do último emprego do desempregado à procura de novo emprego

(2) Nível de ensino mais elevado completo

FONTES: Inquérito ao Emprego (IE) e Encuesta de Población Activa (EPA)



NOTA: Cada observação corresponde às taxas médias de desemprego e de transição para determinado ano/região

NOTA: Cada observação corresponde às taxas médias de desemprego e de transição para determinado ano/região

Gráfico 10 – Relação entre taxa de desemprego e a probabilidade de transição média de

U para E, por região – Portugal – Homens (1992-1996)

FONTE: Inquérito ao Emprego (IE)

Gráfico 11 – Relação entre taxa de desemprego e a probabilidade de transição média de

U para E, por região – Portugal – Mulheres (1992-1996)

FONTE: Inquérito ao Emprego (IE)



NOTA: Cada observação corresponde às taxas médias de desemprego e de transição para determinado ano/região

NOTA: Cada observação corresponde às taxas médias de desemprego e de transição para determinado ano/região

Gráfico 12 – Relação entre taxa de desemprego e a probabilidade de transição média de U

para E, por região – Espanha – Homens (1992T2-1996T4)

FONTE: Encuesta de Población Activa (EPA)

Gráfico 13 – Relação entre taxa de desemprego e a probabilidade de transição média de U

para E, por região – Espanha – Mulheres (1992T2-1996T4)

FONTE: Encuesta de Población Activa (EPA)



Variável Coeficiente
Desvio

Padrão
T-Rácio “P-value”

Idade -0.03 0.01 -3.42 0.00 ***

Casado 0.25 0.19 1.33 0.09 *

Chefe de família 0.03 0.19 0.16 0.44

Ensino secundário -0.28 0.19 -1.48 0.07 *

Ensino superior 0.63 0.21 2.94 0.00 ***

Estrangeiro 0.63 0.43 1.46 0.07 *

Subsídio de desemprego -0.17 0.15 -1.18 0.12

Duração da última experiência de emprego -0.00 0.00 -4.09 0.00 ***

Fim de contrato a termo 0.13 0.13 0.99 0.16

Despedimento ou suspensão 0.13 0.15 0.81 0.21

Açores 0.49 0.19 2.54 0.01 ***

Alentejo 0.29 0.18 1.55 0.06 *

Algarve 0.04 0.24 0.17 0.43

Centro 0.73 0.18 4.03 0.00 ***

Lisboa e Vale do Tejo -0.12 0.15 -0.79 0.21

Madeira 0.29 0.25 1.16 0.12

Inactivo na Margem – Idade 0.00 0.03 0.09 0.47

Inactivo na Margem – Casado 0.57 0.60 0.94 0.17

Inactivo na Margem – Chefe de família 0.30 0.66 0.46 0.32

Inactivo na Margem – Ensino secundário 0.20 0.63 0.32 0.37

Inactivo na Margem – Ensino superior 0.07 0.93 0.08 0.47

Inactivo na Margem – Estrangeiro -0.61 1.45 -0.42 0.34

Inactivo na Margem – Subsídio de desemprego -1.61 0.81 -1.98 0.02 **

Inactivo na Margem – Duração última exper. emprego 0.00 0.00 0.68 0.25

Inactivo na Margem – Fim de contrato a termo 0.59 0.55 1.07 0.14

Inactivo na Margem – Despedimento ou suspensão 0.35 0.53 0.66 0.26

Inactivo na Margem – Açores -0.81 0.86 -0.94 0.17

Inactivo na Margem – Alentejo 0.30 0.65 0.46 0.32

Inactivo na Margem – Algarve 0.09 0.76 0.12 0.45

Inactivo na Margem – Centro -0.27 0.73 -0.38 0.35

Inactivo na Margem – Lisboa e Vale do Tejo -0.72 0.66 -1.11 0.13

Inactivo na Margem – Madeira -0.00 0.73 -0.00 0.50

Inactivo na Margem – Constante -1.03 0.71 -1.46 0.07 *

NOTAS: ***, ** e * denotam a não aceitação da hipótese nula para nível de significância estatística de 1%, 5% e 10%, respectivamente 

FONTE: Inquérito ao Emprego (IE)

Quadro 10 – Coeficientes estimados – Exemplo: Hipótese A (U=M?) – Modelo não restrito para o

destino emprego (E) – Portugal (1995) – Homens



Variável Coeficiente
Desvio

Padrão
T-Rácio “P-value”

Idade -0.02 0.00 -7.31 0.00 ***

Casado -0.27 0.05 -5.70 0.00 ***

Chefe de família -0.18 0.09 -2.07 0.02 **

Ensino secundário -0.09 0.05 -1.70 0.04 **

Ensino superior 0.13 0.06 2.31 0.01 **

Estrangeiro 0.16 0.24 0.65 0.26

Subsídio de desemprego 0.49 0.05 9.60 0.00 ***

Duração da última experiência de emprego -0.00 0.00 -6.04 0.00 ***

Fim de contrato a termo 0.91 0.04 20.86 0.00 ***

Despedimento ou suspensão 0.68 0.10 7.03 0.00 ***

Aragão 0.18 0.10 1.84 0.03 **

Principado de Astúrias -0.01 0.15 -0.08 0.47

Ilhas Baleares 0.71 0.12 5.91 0.00 ***

Ilhas Canárias 0.21 0.09 2.34 0.01 ***

Cantábria -0.19 0.16 -1.17 0.12

Castela La Mancha 0.38 0.08 4.73 0.00 ***

Castela e Leão 0.11 0.08 1.47 0.07 *

Catalunha 0.37 0.07 5.14 0.00 ***

Extremadura -0.18 0.10 -1.78 0.04 **

Galiza -0.10 0.10 -0.93 0.18

Comunidade de Madrid -0.03 0.11 -0.31 0.38

Região de Múrcia 0.50 0.10 5.04 0.00 ***

Comunidade Foral de Navarra 0.65 0.13 5.05 0.00 ***

País Basco 0.01 0.10 0.15 0.44

La Rioja 0.48 0.18 2.71 0.00 ***

Ceuta e Melilla -0.34 0.25 -1.38 0.08 *

Comunidade Valenciana 0.35 0.07 5.04 0.00 ***

Inactivo na Margem – Idade 0.01 0.01 1.91 0.03 **

Inactivo na Margem – Casado -0.44 0.19 -2.34 0.01 ***

Inactivo na Margem – Chefe de família -0.24 0.33 -0.72 0.24

Inactivo na Margem – Ensino secundário -0.19 0.31 -0.61 0.27

Inactivo na Margem – Ensino superior 0.01 0.39 0.02 0.49

Inactivo na Margem – Estrangeiro 0.10 1.47 0.07 0.47

Inactivo na Margem – Subsídio de desemprego 0.33 0.17 2.00 0.02 **

Inactivo na Margem – Duração última exper. emprego -0.00 0.00 -0.26 0.40

Inactivo na Margem – Fim de contrato a termo 1.08 0.20 5.48 0.00 ***

Inactivo na Margem – Despedimento ou suspensão 0.34 0.55 0.61 0.27

Inactivo na Margem – Aragão -0.87 0.92 -0.95 0.17

Inactivo na Margem – Principado de Astúrias -0.23 0.95 -0.24 0.40

Inactivo na Margem – Ilhas Baleares -0.62 0.43 -1.44 0.08 *

Inactivo na Margem – Ilhas Canárias -0.20 0.61 -0.33 0.37

Inactivo na Margem – Cantábria -0.50 0.92 -0.55 0.29

Inactivo na Margem – Castela La Mancha -0.06 0.36 -0.17 0.43

Inactivo na Margem – Castela e Leão -0.60 0.50 -1.21 0.11

Inactivo na Margem – Catalunha 0.18 0.25 0.72 0.23

Inactivo na Margem – Extremadura -0.48 0.62 -0.77 0.22

Inactivo na Margem – Galiza 1.30 0.36 3.63 0.00 ***

Inactivo na Margem – Comunidade de Madrid 0.12 1.42 0.09 0.47

Inactivo na Margem – Região de Múrcia 0.80 0.28 2.86 0.00 ***

Inactivo na Margem – Comunidade Foral de Navarra -0.62 0.69 -0.91 0.18

Inactivo na Margem – País Basco 0.13 0.50 0.27 0.39

Inactivo na Margem – La Rioja -0.09 1.00 -0.09 0.46

Inactivo na Margem – Ceuta e Melilla 0.18 1.50 0.12 0.45

Inactivo na Margem – Comunidade Valenciana 0.64 0.20 3.24 0.00 ***

Inactivo na Margem – Constante -1.05 0.31 -3.34 0.00 ***

NOTAS: ***, ** e * denotam a não aceitação da hipótese nula para nível de significância estatística de 1%, 5% e 10%, respectivamente 

FONTE: Inquérito ao Emprego (IE)

Quadro 11 – Coeficientes estimados – Exemplo: Hipótese A (U=M?) – Modelo não restrito para o

destino emprego (E) – Espanha (1995) – Mulheres



N.º Obs. c2 Graus Lib. "P-value" N.º Obs. c2 Graus Lib. "P-value"

Homens

1992 647 66.82 34 0.001 *** 10 224 60.68 56 0.311

1993 1 044 44.09 34 0.115 15 265 105.54 56 0.000 ***

1994 1 258 70.22 34 0.000 *** 15 234 122.96 56 0.000 ***

1995 1 178 40.90 34 0.193 14 208 143.96 56 0.000 ***

1996 1 170 85.60 34 0.000 *** 6 503 96.15 56 0.001 ***

Mulheres

1992 945 110.24 34 0.000 *** 9 554 339.24 56 0.000 ***

1993 1 372 99.85 34 0.000 *** 13 257 272.01 56 0.000 ***

1994 1 560 99.00 34 0.000 *** 13 836 333.65 56 0.000 ***

1995 1 342 83.04 34 0.000 *** 13 811 297.08 56 0.000 ***

1996 1 349 75.88 34 0.000 *** 6 370 192.44 56 0.000 ***

N.º Obs. c2 Graus Lib. "P-value" N.º Obs. c2 Graus Lib. "P-value"

Homens

1992 647 41.94 17 0.001 *** 10 224 44.99 28 0.022 **

1993 1 044 24.20 17 0.114 15 265 48.54 28 0.009 ***

1994 1 258 31.02 17 0.020 ** 15 234 49.66 28 0.007 ***

1995 1 178 26.72 17 0.062 * 14 208 80.13 28 0.000 ***

1996 1 170 59.67 17 0.000 *** 6 503 42.14 28 0.042 **

Mulheres

1992 945 89.81 17 0.000 *** 9 554 179.42 28 0.000 ***

1993 1 372 82.21 17 0.000 *** 13 257 130.71 28 0.000 ***

1994 1 560 70.86 17 0.000 *** 13 836 169.08 28 0.000 ***

1995 1 342 65.46 17 0.000 *** 13 811 108.28 28 0.000 ***

1996 1 349 47.94 17 0.000 *** 6 370 69.93 28 0.000 ***

Quadro 12 – Teste do rácio de verosimilhança da Hipótese A (U=M?)

Destinos Emprego (E) e Outra Inactividade (N)

Sexo e Ano:
Portugal Espanha

NOTA: *** denota a não aceitação da hipótese nula para nível de significância estatística de 1%

FONTES: Inquérito ao Emprego (IE) e Encuesta de Población Activa (EPA)

Quadro 13 – Teste do rácio de verosimilhança da Hipótese A (U=M?)

Destino Emprego (E) 

Sexo e Ano:
Portugal Espanha

NOTA: ***, ** e * denotam a não aceitação da hipótese nula para nível de significância estatística de 1%, 5% e 10%, respectivamente

FONTES: Inquérito ao Emprego (IE) e Encuesta de Población Activa (EPA)



N.º Obs. c2 Graus Lib. "P-value" N.º Obs. c2 Graus Lib. "P-value"

Homens

1992 1 920 64.04 34 0.001 *** 10 306 110.63 56 0.000 ***

1993 2 706 127.18 34 0.000 *** 12 751 179.64 56 0.000 ***

1994 2 985 129.82 34 0.000 *** 12 945 161.71 56 0.000 ***

1995 2 581 101.51 34 0.000 *** 13 373 150.52 56 0.000 ***

1996 2 760 124.72 34 0.000 *** 5 861 153.76 56 0.000 ***

Mulheres

1992 4 128 153.28 34 0.000 *** 12 446 207.12 56 0.000 ***

1993 5 579 155.56 34 0.000 *** 15 122 206.16 56 0.000 ***

1994 5 757 174.75 34 0.000 *** 15 458 269.01 56 0.000 ***

1995 4 940 156.94 34 0.000 *** 15 564 332.82 56 0.000 ***

1996 4 928 145.69 34 0.000 *** 7 379 260.85 56 0.000 ***

N.º Obs. c2 Graus Lib. "P-value" N.º Obs. c2 Graus Lib. "P-value"

Homens

1992 1 920 38.70 17 0.002 *** 10 306 68.23 28 0.000 ***

1993 2 706 88.30 17 0.000 *** 12 751 114.76 28 0.000 ***

1994 2 985 94.37 17 0.000 *** 12 945 68.69 28 0.000 ***

1995 2 581 34.32 17 0.008 *** 13 373 82.70 28 0.000 ***

1996 2 760 40.37 17 0.001 *** 5 861 37.09 28 0.117

Mulheres

1992 4 128 81.59 17 0.000 *** 12 446 119.98 28 0.000 ***

1993 5 579 62.88 17 0.000 *** 15 122 84.96 28 0.000 ***

1994 5 757 74.60 17 0.000 *** 15 458 91.23 28 0.000 ***

1995 4 940 63.63 17 0.000 *** 15 564 134.10 28 0.000 ***

1996 4 928 74.49 17 0.000 *** 7 379 47.64 28 0.012 **

Quadro 14 – Teste do rácio de verosimilhança da Hipótese B (M=N?)

Destinos Emprego (E) e Desemprego (U)

Sexo e Ano:
Portugal Espanha

NOTA: *** denota a não aceitação da hipótese nula para nível de significância estatística de 1%

FONTES: Inquérito ao Emprego (IE) e Encuesta de Población Activa (EPA)

Quadro 15 – Teste do rácio de verosimilhança da Hipótese B (M=N?)

Destino Emprego (E) 

Sexo e Ano:
Portugal Espanha

NOTA: *** e ** denotam a não aceitação da hipótese nula para nível de significância estatística de 1% e 5%, respectivamente

FONTES: Inquérito ao Emprego (IE) e Encuesta de Población Activa (EPA)



Espanha Portugal Diferença Espanha Portugal Diferença

(1) (2) (1) - (2) (3) (4) (3) - (4)

Pontos Perc. Pontos Perc.

Homens

1992 (b) 14.7 3.6 11.1 14.9 4.8 10.1

1993 19.0 4.7 14.3 19.3 6.3 13.0

1994 19.8 6.0 13.8 20.1 7.5 12.6

1995 18.2 6.4 11.8 18.5 8.1 10.4

1996 17.6 6.5 11.1 17.9 8.1 9.8

Média 18.0 5.5 12.5 18.3 7.1 11.2

Mulheres

1992 (b) 25.8 4.9 20.9 26.8 9.5 17.3

1993 29.2 6.5 22.7 30.6 10.9 19.7

1994 31.4 7.8 23.6 32.9 12.3 20.6

1995 30.6 8.0 22.6 32.0 12.6 19.3

1996 29.6 8.2 21.4 31.1 12.7 18.4

Média 29.5 7.2 22.3 30.9 11.7 19.1

Total

1992 (b) 18.7 4.2 14.5 19.3 6.9 12.4

1993 22.7 5.5 17.2 23.5 8.3 15.1

1994 24.2 6.8 17.4 24.9 9.7 15.3

1995 22.9 7.2 15.7 23.7 10.1 13.6

1996 22.2 7.3 14.9 23.0 10.2 12.8

Média 22.3 6.3 16.0 23.1 9.2 13.9

Quadro 16 – Taxa de desemprego e medida alternativa da taxa de desemprego, por sexo –

Espanha e Portugal (1992-1996)

Sexo e Ano

Taxa de Desemprego (oficial)
Medida Alternativa da Taxa de

“Desemprego” – h  (a)

% %

(a) Proporção dos desempregados e inactivos na margem nos empregados, desempregados e inactivos na margem (em %). No caso

português, inclui indivíduos sem trabalho e disponíveis para trabalhar que apenas consultaram anúncios, ou efectuaram diligências não

especificadas para encontrar trabalho, ou estavam à espera de resultados de diligências anteriores – três casos excluídos da definição

oficial de desemprego em Portugal mas não em Espanha

(b) Média dos 2.º, 3.º e 4.º Trimestres de 1992

FONTES: Inquérito ao Emprego (IE) e Encuesta de Población Activa (EPA); INE (Estatísticas do Emprego); INE-ES (España – Anuario

Estadístico 1998 e servidor “web” do INE: www.ine.es)



Anexo

País >

Transições de: para > Obs. Média Desv.P. Min. Max. Obs. Média Desv.P. Min. Max.

Emprego (E) 332 312 0.745 0.436 0 1 1 073 201 0.625 0.484 0 1

Desemprego (U) 332 312 0.048 0.214 0 1 1 073 201 0.134 0.341 0 1

Inactividade na margem (M) (1) 332 312 0.009 0.097 0 1 1 073 201 0.003 0.052 0 1

Outra inactividade (N) 332 312 0.198 0.399 0 1 1 073 201 0.238 0.426 0 1

Desemprego:

Desemp. que vai começar a trab. 16 001 0.025 0.157 0 1 143 890 0.010 0.099 0 1

Desemp. que procura emprego 16 001 0.975 0.157 0 1 143 890 0.990 0.099 0 1

Princ. método de proc. de emprego:

  Inscrito em agência de emp. púb. 16 001 0.250 0.433 0 1 143 890 0.905 0.293 0 1

  Inscrito em agência de emp. priv. 16 001 0.007 0.086 0 1 143 890 0.005 0.072 0 1

  Contactou empregadores 16 001 0.253 0.435 0 1 143 890 0.157 0.364 0 1

  Contactou amigos 16 001 0.226 0.418 0 1 143 890 0.499 0.500 0 1

  Coloc./resp./cons. anúncios 16 001 0.103 0.304 0 1 143 890 0.155 0.362 0 1

  Diligências criação própr. empresa 16 001 0.008 0.089 0 1 143 890 0.004 0.062 0 1

  Prepara ou realiza exames 16 001 0.018 0.133 0 1 143 890 0.022 0.146 0 1

  Espera resultados solicit. anteriores 16 001 0.003 0.054 0 1 143 890 0.017 0.130 0 1

  Espera chamada agência emprego 16 001 0.026 0.160 0 1 143 890 0.019 0.135 0 1

  Outros métodos de procura 16 001 0.104 0.306 0 1 143 890 0.015 0.121 0 1

Procura do 1º emprego 16 001 0.167 0.373 0 1 143 890 0.157 0.364 0 1

Procura de novo emprego 16 001 0.833 0.373 0 1 143 890 0.843 0.364 0 1

Desempregado por fim de contrato 16 001 0.273 0.445 0 1 143 890 0.602 0.489 0 1

Desemp. despedido ou suspenso 16 001 0.288 0.453 0 1 143 890 0.113 0.317 0 1

Desemp. por deixar último emprego 16 001 0.271 0.445 0 1 143 890 0.109 0.312 0 1

DCD (< 12 Meses) 16 001 0.580 0.494 0 1 143 890 0.539 0.498 0 1

DLD (12 a 23 Meses) 16 001 0.217 0.412 0 1 143 890 0.197 0.398 0 1

DMLD (> 23 Meses) 16 001 0.203 0.402 0 1 143 890 0.254 0.435 0 1

Agricultura, Silvicultura e Pescas (3) 16 001 0.042 0.200 0 1 143 890 0.097 0.297 0 1

Indústria; Electric., Gás e Água (3) 16 001 0.258 0.438 0 1 143 890 0.168 0.374 0 1

Construção (3) 16 001 0.167 0.373 0 1 143 890 0.242 0.428 0 1

Serviços (3) 16 001 0.366 0.482 0 1 143 890 0.317 0.465 0 1

Subsídio de desemprego 16 001 0.270 0.444 0 1 143 890 0.351 0.477 0 1

Sem instrução 16 001 0.069 0.254 0 1 143 890 0.113 0.317 0 1

Ensino Básico (2) 16 001 0.777 0.417 0 1 143 890 0.699 0.459 0 1

Ensino Secundário (2) 16 001 0.114 0.318 0 1 143 890 0.126 0.332 0 1

Ensino Superior (2) 16 001 0.039 0.194 0 1 143 890 0.062 0.242 0 1

Idade 16 001 34.104 13.622 16 64 143 890 32.733 12.392 16 64

Casado/a 16 001 0.465 0.499 0 1 143 890 0.399 0.490 0 1

Chefe de família 16 001 0.442 0.497 0 1 143 890 0.388 0.487 0 1

Estrangeiro/a 16 001 0.012 0.111 0 1 143 890 0.006 0.075 0 1

Duração do desemprego (7) 16 001 15.806 22.154 0 307 143 890 17.370 23.719 0 468

Duração última exp. de emprego (7) 16 001 69.460 108.845 0 936 143 890 28.211 66.239 0 588

Açores 16 001 0.052 0.222 0 1 - - - - -

Alentejo 16 001 0.110 0.313 0 1 - - - - -

Algarve 16 001 0.070 0.255 0 1 - - - - -

Centro 16 001 0.078 0.269 0 1 - - - - -

Lisboa e Vale do Tejo 16 001 0.313 0.464 0 1 - - - - -

Madeira 16 001 0.055 0.228 0 1 - - - - -

Norte 16 001 0.321 0.467 0 1 - - - - -

Quadro A.1 – Estatísticas descritivas das variáveis utilizadas na investigação empírica (1992T2-1996T4) – Portugal e Espanha – Homens

Portugal Espanha



País >

Transições de: para > Obs. Média Desv.P. Min. Max. Obs. Média Desv.P. Min. Max.

Andaluzia - - - - - 143 890 0.283 0.451 0 1

Aragão - - - - - 143 890 0.025 0.156 0 1

Principado de Astúrias - - - - - 143 890 0.026 0.158 0 1

Ilhas Baleares - - - - - 143 890 0.017 0.129 0 1

Ilhas Canárias - - - - - 143 890 0.062 0.240 0 1

Cantábria - - - - - 143 890 0.020 0.141 0 1

Castela La Mancha - - - - - 143 890 0.060 0.237 0 1

Castela e Leão - - - - - 143 890 0.075 0.264 0 1

Catalunha - - - - - 143 890 0.080 0.271 0 1

Extremadura - - - - - 143 890 0.053 0.223 0 1

Galiza - - - - - 143 890 0.058 0.234 0 1

Comunidade de Madrid - - - - - 143 890 0.044 0.206 0 1

Região de Múrcia - - - - - 143 890 0.033 0.178 0 1

Comunidade Foral de Navarra - - - - - 143 890 0.011 0.104 0 1

País Basco - - - - - 143 890 0.055 0.227 0 1

La Rioja - - - - - 143 890 0.008 0.092 0 1

Ceuta e Melilla - - - - - 143 890 0.008 0.087 0 1

Comunidade Valenciana - - - - - 143 890 0.083 0.275 0 1

Inactividade na margem:

Desencorajado (4) 3 155 0.036 0.187 0 1 2 896 0.304 0.460 0 1

Em espera (5) 3 155 0.066 0.249 0 1 2 896 0.518 0.500 0 1

Por razões pessoais (6) 3 155 0.105 0.307 0 1 2 896 0.000 0.000 0 0

Estudante 3 155 0.011 0.105 0 1 2 896 0.000 0.000 0 0

Por outras razões 3 155 0.781 0.414 0 1 2 896 0.179 0.383 0 1

Subsídio de desemprego 3 155 0.226 0.419 0 1 2 896 0.392 0.488 0 1

Sem instrução 3 155 0.142 0.349 0 1 2 896 0.203 0.402 0 1

Ensino Básico (2) 3 155 0.743 0.437 0 1 2 896 0.670 0.470 0 1

Ensino Secundário (2) 3 155 0.090 0.287 0 1 2 896 0.081 0.273 0 1

Ensino Superior (2) 3 155 0.025 0.157 0 1 2 896 0.046 0.210 0 1

Idade 3 155 37.287 15.683 16 64 2 896 39.545 15.518 16 64

Casado/a 3 155 0.479 0.500 0 1 2 896 0.529 0.499 0 1

Chefe de família 3 155 0.478 0.500 0 1 2 896 0.550 0.498 0 1

Estrangeiro/a 3 155 0.010 0.102 0 1 2 896 0.006 0.079 0 1

Duração inactividade na margem (7) 3 155 30.706 44.440 0 348 2 896 20.138 37.577 0 516

Duração última exp. de emprego (7) 3 155 95.345 127.648 0 612 2 896 52.530 105.480 0 552

Açores 3 155 0.065 0.246 0 1 - - - - -

Alentejo 3 155 0.134 0.341 0 1 - - - - -

Algarve 3 155 0.067 0.250 0 1 - - - - -

Centro 3 155 0.109 0.312 0 1 - - - - -

Lisboa e Vale do Tejo 3 155 0.251 0.433 0 1 - - - - -

Madeira 3 155 0.056 0.231 0 1 - - - - -

Norte 3 155 0.318 0.466 0 1 - - - - -

Andaluzia - - - - - 2 896 0.356 0.479 0 1

Aragão - - - - - 2 896 0.017 0.129 0 1

Principado de Astúrias - - - - - 2 896 0.013 0.114 0 1

Ilhas Baleares - - - - - 2 896 0.022 0.146 0 1

Ilhas Canárias - - - - - 2 896 0.061 0.240 0 1

Cantábria - - - - - 2 896 0.008 0.089 0 1

Castela La Mancha - - - - - 2 896 0.028 0.166 0 1

Castela e Leão - - - - - 2 896 0.038 0.190 0 1

Catalunha - - - - - 2 896 0.104 0.305 0 1

Extremadura - - - - - 2 896 0.046 0.209 0 1

Galiza - - - - - 2 896 0.041 0.198 0 1

Comunidade de Madrid - - - - - 2 896 0.015 0.120 0 1

Portugal Espanha



País >

Transições de: para > Obs. Média Desv.P. Min. Max. Obs. Média Desv.P. Min. Max.

Região de Múrcia - - - - - 2 896 0.016 0.124 0 1

Comunidade Foral de Navarra - - - - - 2 896 0.012 0.111 0 1

País Basco - - - - - 2 896 0.055 0.227 0 1

La Rioja - - - - - 2 896 0.009 0.096 0 1

Ceuta e Melilla - - - - - 2 896 0.006 0.079 0 1

Comunidade Valenciana - - - - - 2 896 0.154 0.361 0 1

Outra inactividade:

Estudantes 65 839 0.459 0.498 0 1 255 254 0.448 0.497 0 1

Domésticos 65 839 0.050 0.218 0 1 255 254 0.034 0.182 0 1

Subsídio de desemprego 65 839 0.011 0.107 0 1 255 254 0.039 0.194 0 1

Sem instrução 65 839 0.144 0.351 0 1 255 254 0.161 0.368 0 1

Ensino Básico (2) 65 839 0.651 0.477 0 1 255 254 0.528 0.499 0 1

Ensino Secundário (2) 65 839 0.183 0.386 0 1 255 254 0.245 0.430 0 1

Ensino Superior (2) 65 839 0.023 0.149 0 1 255 254 0.065 0.247 0 1

Idade 65 839 35.110 18.980 16 64 255 254 35.037 18.922 16 64

Casado/a 65 839 0.361 0.480 0 1 255 254 0.334 0.472 0 1

Chefe de família 65 839 0.378 0.485 0 1 255 254 0.357 0.479 0 1

Estrangeiro/a 65 839 0.012 0.109 0 1 255 254 0.004 0.062 0 1

Duração da outra inactividade (7) 65 839 57.021 76.335 0 576 255 254 44.703 70.416 0 999

Duração última exp. de emprego (7) 65 839 106.305 159.784 0 888 255 254 67.161 137.112 0 624

Açores 65 839 0.076 0.266 0 1 - - - - -

Alentejo 65 839 0.071 0.256 0 1 - - - - -

Algarve 65 839 0.063 0.244 0 1 - - - - -

Centro 65 839 0.111 0.314 0 1 - - - - -

Lisboa e Vale do Tejo 65 839 0.275 0.446 0 1 - - - - -

Madeira 65 839 0.082 0.275 0 1 - - - - -

Norte 65 839 0.322 0.467 0 1 - - - - -

Andaluzia - - - - - 255 254 0.200 0.400 0 1

Aragão - - - - - 255 254 0.039 0.193 0 1

Principado de Astúrias - - - - - 255 254 0.039 0.193 0 1

Ilhas Baleares - - - - - 255 254 0.018 0.135 0 1

Ilhas Canárias - - - - - 255 254 0.057 0.231 0 1

Cantábria - - - - - 255 254 0.023 0.150 0 1

Castela La Mancha - - - - - 255 254 0.067 0.250 0 1

Castela e Leão - - - - - 255 254 0.102 0.302 0 1

Catalunha - - - - - 255 254 0.088 0.284 0 1

Extremadura - - - - - 255 254 0.042 0.201 0 1

Galiza - - - - - 255 254 0.073 0.260 0 1

Comunidade de Madrid - - - - - 255 254 0.047 0.212 0 1

Região de Múrcia - - - - - 255 254 0.028 0.164 0 1

Comunidade Foral de Navarra - - - - - 255 254 0.022 0.146 0 1

País Basco - - - - - 255 254 0.061 0.238 0 1

La Rioja - - - - - 255 254 0.014 0.118 0 1

Ceuta e Melilla - - - - - 255 254 0.007 0.085 0 1

Comunidade Valenciana - - - - - 255 254 0.073 0.261 0 1

(1) Estado do inactivo, disponível para trabalhar, que não procurou emprego nas últimas 4 semanas (30 dias, no IE) mas que gostaria (está interessado) em obtê-lo.

(2) Nível de ensino mais elevado completo.

(3) Sector de actividade do último emprego do desempregado à procura de novo emprego.

(4) Inactivos na margem que não procuram emprego porque acham que não o encontrarão, ou seja, acham que não vale a pena procurar.

(5) Inactivos na margem que não procuram emprego porque esperam estação de mais actividade ou resultados de solicitações/diligências anteriores.

(6) Inactivos na margem que não procuram emprego por razões pessoais, familiares ou de saúde.

(7) Em meses.

Portugal Espanha

NOTA: com excepção das variáveis de "idade" e de "duração", todas as demais assumem o valor 1 na afirmação e o valor 0 na negação

FONTES: Inquérito ao Emprego (IE) e Encuesta de Población Activa (EPA)



País >

Transições de: para > Obs. Média Desv.P. Min. Max. Obs. Média Desv.P. Min. Max.

Emprego (E) 355 625 0.542 0.498 0 1 1 080 381 0.312 0.463 0 1

Desemprego (U) 355 625 0.052 0.221 0 1 1 080 381 0.133 0.339 0 1

Inactividade na margem (M) (1) 355 625 0.021 0.142 0 1 1 080 381 0.009 0.094 0 1

Outra inactividade (N) 355 625 0.386 0.487 0 1 1 080 381 0.546 0.498 0 1

Desemprego:

Desemp. que vai começar a trab. 18 383 0.018 0.134 0 1 143 427 0.007 0.083 0 1

Desemp. que procura emprego 18 383 0.982 0.134 0 1 143 427 0.993 0.083 0 1

Princ. método de proc. de emprego:

  Inscrito em agência de emp. púb. 18 383 0.299 0.458 0 1 143 427 0.877 0.328 0 1

  Inscrito em agência de emp. priv. 18 383 0.005 0.072 0 1 143 427 0.007 0.084 0 1

  Contactou empregadores 18 383 0.192 0.394 0 1 143 427 0.097 0.296 0 1

  Contactou amigos 18 383 0.221 0.415 0 1 143 427 0.453 0.498 0 1

  Coloc./resp./cons. anúncios 18 383 0.101 0.301 0 1 143 427 0.192 0.394 0 1

  Diligências criação própr. empresa 18 383 0.004 0.063 0 1 143 427 0.002 0.039 0 1

  Prepara ou realiza exames 18 383 0.026 0.159 0 1 143 427 0.041 0.198 0 1

  Espera resultados solicit. anteriores 18 383 0.006 0.078 0 1 143 427 0.023 0.148 0 1

  Espera chamada agência emprego 18 383 0.044 0.205 0 1 143 427 0.024 0.153 0 1

  Outros métodos de procura 18 383 0.102 0.303 0 1 143 427 0.019 0.136 0 1

Procura do 1º emprego 18 383 0.223 0.416 0 1 143 427 0.283 0.451 0 1

Procura de novo emprego 18 383 0.777 0.416 0 1 143 427 0.717 0.451 0 1

Desempregado por fim de contrato 18 383 0.303 0.460 0 1 143 427 0.468 0.499 0 1

Desemp. despedido ou suspenso 18 383 0.239 0.426 0 1 143 427 0.067 0.250 0 1

Desemp. por deixar último emprego 18 383 0.235 0.424 0 1 143 427 0.101 0.302 0 1

DCD (< 12 Meses) 18 383 0.554 0.497 0 1 143 427 0.393 0.489 0 1

DLD (12 a 23 Meses) 18 383 0.191 0.393 0 1 143 427 0.200 0.400 0 1

DMLD (> 23 Meses) 18 383 0.255 0.436 0 1 143 427 0.400 0.490 0 1

Agricultura, Silvicultura e Pescas (3) 18 383 0.061 0.239 0 1 143 427 0.052 0.222 0 1

Indústria; Electric., Gás e Água (3) 18 383 0.244 0.430 0 1 143 427 0.117 0.322 0 1

Construção (3) 18 383 0.009 0.092 0 1 143 427 0.011 0.105 0 1

Serviços (3) 18 383 0.463 0.499 0 1 143 427 0.456 0.498 0 1

Subsídio de desemprego 18 383 0.210 0.407 0 1 143 427 0.173 0.378 0 1

Sem instrução 18 383 0.077 0.266 0 1 143 427 0.062 0.241 0 1

Ensino Básico (2) 18 383 0.715 0.451 0 1 143 427 0.642 0.479 0 1

Ensino Secundário (2) 18 383 0.150 0.357 0 1 143 427 0.173 0.378 0 1

Ensino Superior (2) 18 383 0.059 0.235 0 1 143 427 0.123 0.329 0 1

Idade 18 383 31.645 11.206 16 64 143 427 30.596 10.117 16 64

Casado/a 18 383 0.560 0.496 0 1 143 427 0.449 0.497 0 1

Chefe de família 18 383 0.103 0.304 0 1 143 427 0.063 0.243 0 1

Estrangeiro/a 18 383 0.017 0.128 0 1 143 427 0.005 0.070 0 1

Duração do desemprego (7) 18 383 23.064 40.455 0 364 143 427 25.143 28.728 0 540

Duração última exp. de emprego (7) 18 383 44.717 78.343 0 684 143 427 15.712 40.523 0 528

Açores 18 383 0.079 0.270 0 1 - - - - -

Alentejo 18 383 0.135 0.341 0 1 - - - - -

Algarve 18 383 0.059 0.236 0 1 - - - - -

Centro 18 383 0.075 0.263 0 1 - - - - -

Lisboa e Vale do Tejo 18 383 0.308 0.462 0 1 - - - - -

Madeira 18 383 0.058 0.234 0 1 - - - - -

Norte 18 383 0.286 0.452 0 1 - - - - -

Andaluzia - - - - - 143 427 0.228 0.420 0 1

Aragão - - - - - 143 427 0.037 0.188 0 1

Quadro A.2 – Estatísticas descritivas das variáveis utilizadas na investigação empírica (1992T2-1996T4) – Portugal e Espanha – Mulheres

Portugal Espanha



País >

Transições de: para > Obs. Média Desv.P. Min. Max. Obs. Média Desv.P. Min. Max.

Principado de Astúrias - - - - - 143 427 0.026 0.158 0 1

Ilhas Baleares - - - - - 143 427 0.017 0.129 0 1

Ilhas Canárias - - - - - 143 427 0.055 0.228 0 1

Cantábria - - - - - 143 427 0.022 0.145 0 1

Castela La Mancha - - - - - 143 427 0.058 0.234 0 1

Castela e Leão - - - - - 143 427 0.092 0.289 0 1

Catalunha - - - - - 143 427 0.089 0.285 0 1

Extremadura - - - - - 143 427 0.049 0.217 0 1

Galiza - - - - - 143 427 0.061 0.240 0 1

Comunidade de Madrid - - - - - 143 427 0.046 0.209 0 1

Região de Múrcia - - - - - 143 427 0.031 0.173 0 1

Comunidade Foral de Navarra - - - - - 143 427 0.014 0.119 0 1

País Basco - - - - - 143 427 0.062 0.241 0 1

La Rioja - - - - - 143 427 0.011 0.104 0 1

Ceuta e Melilla - - - - - 143 427 0.009 0.093 0 1

Comunidade Valenciana - - - - - 143 427 0.093 0.291 0 1

Inactividade na margem:

Desencorajado (4) 7 346 0.075 0.263 0 1 9 571 0.409 0.492 0 1

Em espera (5) 7 346 0.046 0.210 0 1 9 571 0.401 0.490 0 1

Por razões pessoais (6) 7 346 0.152 0.359 0 1 9 571 0.000 0.000 0 0

Estudante 7 346 0.007 0.086 0 1 9 571 0.000 0.000 0 0

Por outras razões 7 346 0.719 0.450 0 1 9 571 0.190 0.392 0 1

Subsídio de desemprego 7 346 0.133 0.340 0 1 9 571 0.170 0.375 0 1

Sem instrução 7 346 0.131 0.338 0 1 9 571 0.199 0.399 0 1

Ensino Básico (2) 7 346 0.759 0.428 0 1 9 571 0.711 0.453 0 1

Ensino Secundário (2) 7 346 0.084 0.278 0 1 9 571 0.063 0.243 0 1

Ensino Superior (2) 7 346 0.025 0.156 0 1 9 571 0.027 0.162 0 1

Idade 7 346 34.685 12.195 16 64 9 571 38.950 11.653 16 64

Casado/a 7 346 0.675 0.469 0 1 9 571 0.786 0.410 0 1

Chefe de família 7 346 0.110 0.313 0 1 9 571 0.059 0.236 0 1

Estrangeiro/a 7 346 0.012 0.109 0 1 9 571 0.006 0.074 0 1

Duração inactividade na margem (7) 7 346 69.573 92.678 0 528 9 571 78.432 121.656 0 576

Duração última exp. de emprego (7) 7 346 54.184 90.331 0 612 9 571 11.933 41.225 0 480

Açores 7 346 0.101 0.302 0 1 - - - - -

Alentejo 7 346 0.155 0.362 0 1 - - - - -

Algarve 7 346 0.071 0.258 0 1 - - - - -

Centro 7 346 0.119 0.324 0 1 - - - - -

Lisboa e Vale do Tejo 7 346 0.226 0.418 0 1 - - - - -

Madeira 7 346 0.050 0.217 0 1 - - - - -

Norte 7 346 0.278 0.448 0 1 - - - - -

Andaluzia - - - - - 9 571 0.389 0.488 0 1

Aragão - - - - - 9 571 0.016 0.126 0 1

Principado de Astúrias - - - - - 9 571 0.018 0.135 0 1

Ilhas Baleares - - - - - 9 571 0.017 0.128 0 1

Ilhas Canárias - - - - - 9 571 0.028 0.166 0 1

Cantábria - - - - - 9 571 0.030 0.170 0 1

Castela La Mancha - - - - - 9 571 0.041 0.197 0 1

Castela e Leão - - - - - 9 571 0.080 0.271 0 1

Catalunha - - - - - 9 571 0.071 0.256 0 1

Extremadura - - - - - 9 571 0.043 0.203 0 1

Galiza - - - - - 9 571 0.031 0.173 0 1

Comunidade de Madrid - - - - - 9 571 0.017 0.129 0 1

Portugal Espanha



País >

Transições de: para > Obs. Média Desv.P. Min. Max. Obs. Média Desv.P. Min. Max.

Região de Múrcia - - - - - 9 571 0.027 0.163 0 1

Comunidade Foral de Navarra - - - - - 9 571 0.018 0.135 0 1

País Basco - - - - - 9 571 0.048 0.215 0 1

La Rioja - - - - - 9 571 0.011 0.103 0 1

Ceuta e Melilla - - - - - 9 571 0.009 0.094 0 1

Comunidade Valenciana - - - - - 9 571 0.106 0.308 0 1

Outra inactividade:

Estudantes 137 257 0.258 0.437 0 1 589 873 0.219 0.413 0 1

Domésticos 137 257 0.690 0.462 0 1 589 873 0.804 0.397 0 1

Subsídio de desemprego 137 257 0.008 0.090 0 1 589 873 0.019 0.136 0 1

Sem instrução 137 257 0.250 0.433 0 1 589 873 0.182 0.386 0 1

Ensino Básico (2) 137 257 0.602 0.490 0 1 589 873 0.630 0.483 0 1

Ensino Secundário (2) 137 257 0.125 0.330 0 1 589 873 0.145 0.352 0 1

Ensino Superior (2) 137 257 0.023 0.151 0 1 589 873 0.042 0.202 0 1

Idade 137 257 40.793 16.943 16 64 589 873 40.771 15.826 16 64

Casado/a 137 257 0.593 0.491 0 1 589 873 0.665 0.472 0 1

Chefe de família 137 257 0.105 0.306 0 1 589 873 0.069 0.253 0 1

Estrangeiro/a 137 257 0.012 0.109 0 1 589 873 0.006 0.076 0 1

Duração da outra inactividade (7) 137 257 165.874 170.315 0 711 589 873 201.058 193.558 0 999

Duração última exp. de emprego (7) 137 257 78.304 133.939 0 936 589 873 11.204 50.102 0 600

Açores 137 257 0.108 0.310 0 1 - - - - -

Alentejo 137 257 0.079 0.269 0 1 - - - - -

Algarve 137 257 0.062 0.240 0 1 - - - - -

Centro 137 257 0.105 0.307 0 1 - - - - -

Lisboa e Vale do Tejo 137 257 0.246 0.431 0 1 - - - - -

Madeira 137 257 0.085 0.279 0 1 - - - - -

Norte 137 257 0.316 0.465 0 1 - - - - -

Andaluzia - - - - - 589 873 0.197 0.398 0 1

Aragão - - - - - 589 873 0.043 0.202 0 1

Principado de Astúrias - - - - - 589 873 0.032 0.177 0 1

Ilhas Baleares - - - - - 589 873 0.019 0.137 0 1

Ilhas Canárias - - - - - 589 873 0.052 0.222 0 1

Cantábria - - - - - 589 873 0.023 0.149 0 1

Castela La Mancha - - - - - 589 873 0.080 0.272 0 1

Castela e Leão - - - - - 589 873 0.101 0.301 0 1

Catalunha - - - - - 589 873 0.088 0.284 0 1

Extremadura - - - - - 589 873 0.044 0.205 0 1

Galiza - - - - - 589 873 0.062 0.240 0 1

Comunidade de Madrid - - - - - 589 873 0.053 0.224 0 1

Região de Múrcia - - - - - 589 873 0.029 0.168 0 1

Comunidade Foral de Navarra - - - - - 589 873 0.022 0.145 0 1

País Basco - - - - - 589 873 0.055 0.227 0 1

La Rioja - - - - - 589 873 0.015 0.122 0 1

Ceuta e Melilla - - - - - 589 873 0.008 0.089 0 1

Comunidade Valenciana - - - - - 589 873 0.078 0.267 0 1

(1) Estado do inactivo, disponível para trabalhar, que não procurou emprego nas últimas 4 semanas (30 dias, no IE) mas que gostaria (está interessado) em obtê-lo.

(2) Nível de ensino mais elevado completo.

(3) Sector de actividade do último emprego do desempregado à procura de novo emprego.

(4) Inactivos na margem que não procuram emprego porque acham que não o encontrarão, ou seja, acham que não vale a pena procurar.

(5) Inactivos na margem que não procuram emprego porque esperam estação de mais actividade ou resultados de solicitações/diligências anteriores.

(6) Inactivos na margem que não procuram emprego por razões pessoais, familiares ou de saúde.

(7) Em meses.

Portugal Espanha

NOTA: com excepção das variáveis de "idade" e de "duração", todas as demais assumem o valor 1 na afirmação e o valor 0 na negação

FONTES: Inquérito ao Emprego (IE) e Encuesta de Población Activa (EPA)



País >

Transições de: para > E U M N E U M N

Emprego (E) 98.15 - 98.27 0.81 - 0.89 0.17 - 0.2 0.71 - 0.79 93.74 - 93.87 3.88 - 3.98 0.11 - 0.12 2.11 - 2.19

Desemprego (U) 15.62 - 16.95 79.17 - 80.61 1.46 - 1.92 1.88 - 2.4 19.11 - 19.56 72.72 - 73.22 0.41 - 0.48 7.1 - 7.4

Inactividade na margem (M) (1) 10.27 - 12.84 6.25 - 8.34 75.84 - 79.2 2.87 - 4.38 21.27 - 24.69 23.54 - 27.08 28.96 - 32.72 19.21 - 22.52

Outra inactividade (N) 2.28 - 2.55 0.94 - 1.12 0.13 - 0.2 96.23 - 96.56 5.27 - 5.47 5.07 - 5.26 0.24 - 0.29 89.07 - 89.34

Desemprego (U)

Desemp. que vai começar a trabalhar 29.13 - 40.04 30.45 - 41.46 20.35 - 30.33 1.83 - 6.39 61.05 - 66.6 24.81 - 29.97 0.78 - 2.18 5.8 - 8.81

Desemp. que procura emprego 15.07 - 16.38 80.21 - 81.62 0.96 - 1.35 1.94 - 2.47 18.68 - 19.12 73.16 - 73.67 0.4 - 0.47 7.1 - 7.4

Principal método de proc. de emprego:

  Inscrito em agência de emp. púb. 12.16 - 14.57 82.45 - 85.07 0.42 - 1.02 1.64 - 2.67 18.68 - 19.15 73.79 - 74.31 0.37 - 0.44 6.48 - 6.78

  Inscrito em agência de emp. priv. 8.18 - 22.43 70.45 - 86.7 0.16 - 8 0 - 4.84 16.67 - 23.19 70.24 - 77.42 0 - 0 4.27 - 8.21

  Contactou empregadores 18.16 - 20.94 75.18 - 78.14 1.13 - 2 1.72 - 2.75 21.03 - 22.22 71.16 - 72.46 0.52 - 0.75 5.59 - 6.27

  Contactou amigos 14.44 - 17.15 79.35 - 82.28 0.76 - 1.55 1.69 - 2.79 18.9 - 19.54 73.43 - 74.14 0.34 - 0.44 6.41 - 6.81

  Colocação/resposta/cons. anúncios 10.01 - 13.61 83.38 - 87.33 0.31 - 1.31 1.24 - 2.81 15.56 - 16.63 75.95 - 77.18 0.24 - 0.41 6.64 - 7.38

  Diligências criação própr. empresa 12.68 - 29.54 69.19 - 86.37 0 - 0 0 - 3.28 20.45 - 28.26 58.32 - 67.12 0.14 - 2.02 8.91 - 14.79

  Prepara ou realiza exames 16.28 - 27.16 68.93 - 80.4 0 - 2.15 0.57 - 4.86 11.17 - 13.72 71.98 - 75.38 0.18 - 0.68 12.13 - 14.77

  Espera resultados solicit. anteriores 0.89 - 21.97 63.23 - 91.05 0 - 0 0.89 - 21.97 21.3 - 25.06 67.12 - 71.24 0.42 - 1.23 5.69 - 7.94

  Espera chamada agência emprego 3.95 - 9.3 87.53 - 93.79 0 - 1.92 0.37 - 3.24 17.08 - 20.28 71.82 - 75.44 0.17 - 0.71 6.19 - 8.32

  Outros métodos de procura 18.93 - 23.49 66.29 - 71.45 5.81 - 8.7 1.77 - 3.56 16.5 - 20.12 69.31 - 73.54 0.26 - 1 8.26 - 11.02

Procura do 1º emprego 13.7 - 16.71 74.51 - 78.08 3.3 - 4.97 3.51 - 5.22 10.69 - 11.6 73.88 - 75.14 0.22 - 0.38 13.54 - 14.55

Procura de novo emprego 15.66 - 17.11 79.83 - 81.38 1 - 1.43 1.53 - 2.05 20.59 - 21.09 72.41 - 72.96 0.43 - 0.51 5.85 - 6.15

Desempregado por fim de contrato 19.11 - 21.86 75.22 - 78.11 0.69 - 1.38 1.36 - 2.28 22.13 - 22.74 71.36 - 72.02 0.36 - 0.46 5.3 - 5.64

Desemp. despedido ou suspenso 11.76 - 13.98 83.85 - 86.22 0.41 - 0.96 1.01 - 1.8 14.84 - 16.05 76.84 - 78.23 0.46 - 0.71 6.03 - 6.85

Desemp. por deixar último emprego 14.74 - 17.26 78.48 - 81.24 1.49 - 2.44 1.68 - 2.68 19.32 - 20.7 70.9 - 72.46 0.47 - 0.74 7.25 - 8.17

DCD (< 12 Meses) 19.1 - 20.93 74.43 - 76.4 1.8 - 2.46 2.08 - 2.79 23.41 - 24.07 68.54 - 69.26 0.39 - 0.49 6.72 - 7.12

DLD (12 a 23 Meses) 10.59 - 13.12 83.92 - 86.7 0.67 - 1.48 1.24 - 2.27 14.92 - 15.85 76.31 - 77.4 0.28 - 0.43 7.06 - 7.74

DMLD (> 23 Meses) 7.85 - 10.14 86.28 - 88.91 0.77 - 1.64 1.62 - 2.79 10.87 - 11.58 80.01 - 80.91 0.41 - 0.56 7.53 - 8.14

Agricultura, Silvicultura e Pescas (3) 18.56 - 25.88 68.38 - 76.26 0.78 - 3.26 1.83 - 5.04 27.6 - 29.25 63.31 - 65.06 0.57 - 0.89 6.2 - 7.11

Indústria; Electric., Gás e Água (3) 13.05 - 15.51 81.64 - 84.28 0.7 - 1.42 1.25 - 2.15 18.22 - 19.31 74.3 - 75.5 0.34 - 0.52 5.58 - 6.24

Construção (3) 20.11 - 23.7 72.89 - 76.65 0.83 - 1.82 1.4 - 2.61 22.17 - 23.13 71.07 - 72.11 0.33 - 0.47 5.1 - 5.62

Serviços (3) 13.61 - 15.7 81.47 - 83.71 0.86 - 1.51 1.2 - 1.94 18.56 - 19.35 74.08 - 74.97 0.37 - 0.5 5.84 - 6.33

Subsídio de desemprego 9.84 - 11.96 86.02 - 88.3 0.44 - 1.01 0.84 - 1.58 20.1 - 20.87 73.19 - 74.03 0.43 - 0.57 5.19 - 5.62

Sem instrução 14.02 - 18.9 76.59 - 81.92 0.93 - 2.68 1.46 - 3.5 18.95 - 20.28 70.56 - 72.07 0.71 - 1.02 7.75 - 8.67

Ensino Básico (2) 15.43 - 16.91 79.21 - 80.82 1.54 - 2.08 1.73 - 2.29 19.87 - 20.42 72.83 - 73.43 0.36 - 0.45 6.15 - 6.48

Ensino Secundário (2) 12.73 - 16.49 77.95 - 82.2 0.89 - 2.21 2.75 - 4.78 16.02 - 17.23 72.09 - 73.53 0.2 - 0.38 9.78 - 10.76

Ensino Superior (2) 16.83 - 24.22 72.53 - 80.31 0 - 1.39 1 - 3.8 14.18 - 15.84 73.6 - 75.62 0.25 - 0.54 9.29 - 10.69

Inactividade na margem (M)

Desencorajado (4) 1.53 - 11.95 2.27 - 13.46 72.73 - 89.07 0.19 - 8.8 6.81 - 11.06 21.43 - 27.85 30.06 - 37.09 29.36 - 36.35

Em espera (5) 16.29 - 28.95 3.25 - 11.04 60.17 - 74.36 0.41 - 5.55 32.03 - 37.39 23.8 - 28.76 26.29 - 31.4 8.46 - 11.87

Por razões pessoais (6) 4.88 - 11.65 4.25 - 10.72 74.99 - 84.85 1.83 - 6.83 - - - -

Estudante 13.03 - 48.51 0 - 17.94 42.84 - 80.24 0 - 0 - - - -

Por outras razões 9.88 - 12.62 5.77 - 7.96 76.54 - 80.11 2.75 - 4.36 9.01 - 15.33 19.5 - 27.71 27.6 - 36.63 27.6 - 36.63

Subsídio de desemprego 4.13 - 8.12 5.06 - 9.36 80.72 - 86.85 1.49 - 4.27 19.07 - 24.39 20.73 - 26.19 32.06 - 38.21 17.11 - 22.24

Sem instrução 5.22 - 10.55 3.53 - 8.17 78.96 - 86.44 1.73 - 5.39 15.68 - 22.73 16.85 - 24.07 32.02 - 40.63 20.18 - 27.83

Ensino Básico (2) 10.8 - 13.73 6.02 - 8.33 75.41 - 79.16 2.48 - 4.07 22.36 - 26.64 24.56 - 28.97 26.89 - 31.42 17.61 - 21.56

Quadro A.3 – Intervalos de confiança (95%) das probabilidades de transição (%) – Portugal e Espanha (1992T2-1996T4) –

Homens

Portugal Espanha



País >

Transições de: para > E U M N E U M N

Ensino Secundário (2) 7.6 - 16.44 4.83 - 12.47 66.53 - 78.66 3.33 - 10.14 15.73 - 27.43 20.05 - 32.58 21.03 - 33.71 18.6 - 30.87

Ensino Superior (2) 9.03 - 27.89 0 - 7.28 64.91 - 85.86 0 - 7.28 12.29 - 28.11 15.8 - 32.68 27.84 - 46.9 10.58 - 25.78

Outra inactividade (N)

Estudante 0.88 - 1.04 0.39 - 0.5 0.07 - 0.12 98.4 - 98.6 2.96 - 3.19 4.1 - 4.36 0.09 - 0.13 92.42 - 92.76

Doméstico 0.55 - 0.94 0.09 - 0.29 0.05 - 0.22 98.7 - 99.17 5.28 - 6.41 4.04 - 5.05 0.37 - 0.72 88.32 - 89.82

Subsídio de desemprego 3.82 - 7.44 1.45 - 4.01 0.2 - 1.73 88.39 - 92.96 11.17 - 12.54 15.07 - 16.63 1.7 - 2.3 69.32 - 71.27

Sem instrução 0.3 - 0.4 0.03 - 0.07 0.01 - 0.04 99.52 - 99.63 5.28 - 5.76 2.92 - 3.28 0.27 - 0.4 90.74 - 91.35

Ensino Básico (2) 1.23 - 1.39 0.44 - 0.54 0.08 - 0.13 98 - 98.19 6.06 - 6.34 5.76 - 6.04 0.29 - 0.35 87.39 - 87.78

Ensino Secundário (2) 1.8 - 2.37 1 - 1.44 0.07 - 0.22 96.19 - 96.91 3.31 - 3.63 4.03 - 4.38 0.09 - 0.15 91.97 - 92.44

Ensino Superior (2) 1.53 - 2.71 0.29 - 0.92 0 - 0.21 96.51 - 97.86 4.98 - 5.75 7.5 - 8.41 0.1 - 0.24 85.93 - 87.09

(2) Nível de ensino mais elevado completo.

(3) Sector de actividade do último emprego do desempregado à procura de novo emprego.

(4) Inactivos na margem que não procuram emprego porque acham que não o encontrarão, ou seja, acham que não vale a pena procurar.

(5) Inactivos na margem que não procuram emprego porque esperam estação de mais actividade ou resultados de solicitações/diligências anteriores.

(6) Inactivos na margem que não procuram emprego por razões pessoais, familiares ou de saúde.

Portugal Espanha

(1) Estado do inactivo, disponível para trabalhar, que não procurou emprego nas últimas 4 semanas (30 dias, no IE) mas que gostaria (está interessado) em obtê-lo.

FONTES: Inquérito ao Emprego (IE) e Encuesta de Población Activa (EPA)



País >

Transições de: para > E U M N E U M N

Emprego (E) 97.64 - 97.79 0.99 - 1.1 0.27 - 0.32 0.9 - 1 90.08 - 90.3 4.25 - 4.4 0.35 - 0.4 5.03 - 5.19

Desemprego (U) 12.42 - 13.55 81.62 - 82.89 2.15 - 2.66 2.1 - 2.61 10.69 - 11.04 75.14 - 75.63 0.98 - 1.09 12.53 - 12.91

Inactividade na margem (M) (1) 6.72 - 8.1 5.68 - 6.97 81.87 - 83.86 2.92 - 3.88 11.39 - 12.82 13.35 - 14.88 40.07 - 42.23 31.6 - 33.66

Outra inactividade (N) 1.19 - 1.33 0.55 - 0.64 0.2 - 0.26 97.82 - 98 3.04 - 3.14 3.53 - 3.63 0.53 - 0.57 92.7 - 92.85

Desemprego (U)

Desemp. que vai começar a trabalhar 29.56 - 41.26 35.23 - 47.26 12.52 - 21.73 3.27 - 9.18 53.75 - 60.64 25.27 - 31.55 0.76 - 2.53 10.43 - 15.08

Desemp. que procura emprego 11.96 - 13.07 82.39 - 83.65 1.92 - 2.41 2.05 - 2.55 10.38 - 10.73 75.45 - 75.94 0.97 - 1.09 12.53 - 12.91

Principal método de proc. de emprego:

  Inscrito em agência de emp. púb. 10.35 - 12.27 83.79 - 85.97 1.27 - 2.05 1.71 - 2.59 10.44 - 10.82 76.61 - 77.13 0.88 - 0.99 11.37 - 11.76

  Inscrito em agência de emp. priv. 13 - 31.74 59.41 - 80.07 0 - 8.33 0 - 8.33 12.19 - 17.14 69.98 - 76.19 0.16 - 1.38 9.25 - 13.71

  Contactou empregadores 13.61 - 16.29 78.42 - 81.42 2.1 - 3.32 1.84 - 2.99 12.57 - 13.83 73.09 - 74.71 0.84 - 1.21 11.28 - 12.47

  Contactou amigos 10.72 - 13 82.67 - 85.25 1.46 - 2.43 1.71 - 2.76 10.54 - 11.07 75.09 - 75.82 1.01 - 1.19 12.36 - 12.92

  Colocação/resposta/cons. anúncios 10.79 - 14.28 80.15 - 84.19 1.77 - 3.45 1.83 - 3.53 9.44 - 10.22 78.54 - 79.6 0.6 - 0.82 9.99 - 10.79

  Diligências criação própr. empresa 9.43 - 30.57 67.27 - 89.1 0 - 0 0 - 5.35 15.15 - 27.07 53.42 - 67.7 0 - 3.54 11.22 - 22.11

  Prepara ou realiza exames 13.63 - 21.44 72.38 - 81.05 0.18 - 2.56 2.28 - 6.48 8.91 - 10.59 77.61 - 79.92 0.19 - 0.52 10.24 - 12.02

  Espera resultados solicit. anteriores 1.75 - 13.44 78.44 - 93.71 0.96 - 11.7 0 - 0 13.24 - 15.97 71.02 - 74.47 1.42 - 2.49 9.5 - 11.9

  Espera chamada agência emprego 5.08 - 9.12 86.75 - 91.64 0.62 - 2.6 0.97 - 3.22 9.48 - 11.72 74.65 - 77.74 0.66 - 1.4 10.99 - 13.37

  Outros métodos de procura 15.45 - 19.37 72.26 - 76.77 4.32 - 6.68 1.76 - 3.4 10.17 - 12.83 69.6 - 73.36 0.8 - 1.73 14.23 - 17.27

Procura do 1º emprego 11.34 - 13.61 79.46 - 82.16 3.15 - 4.46 2.34 - 3.49 6.81 - 7.36 77.96 - 78.84 0.6 - 0.78 13.46 - 14.2

Procura de novo emprego 12.44 - 13.72 81.97 - 83.41 1.76 - 2.29 1.93 - 2.48 12.14 - 12.58 73.9 - 74.49 1.1 - 1.24 12.06 - 12.5

Desempregado por fim de contrato 14.94 - 17.17 78.86 - 81.28 1.37 - 2.17 1.67 - 2.54 14.01 - 14.59 73.2 - 73.94 1.07 - 1.24 10.71 - 11.23

Desemp. despedido ou suspenso 8.79 - 10.82 85.75 - 88.06 1.26 - 2.15 1.16 - 2.01 8.4 - 9.65 79.22 - 80.98 0.55 - 0.93 9.48 - 10.8

Desemp. por deixar último emprego 11.43 - 13.71 80.48 - 83.13 2.12 - 3.23 2.37 - 3.53 10.82 - 11.95 71.5 - 73.1 0.76 - 1.11 14.74 - 16.03

DCD (< 12 Meses) 15.54 - 17.15 77.48 - 79.27 2.33 - 3.03 2.25 - 2.94 14.67 - 15.32 70.48 - 71.3 1.18 - 1.38 12.53 - 13.14

DLD (12 a 23 Meses) 8.69 - 11.08 84.98 - 87.73 1.23 - 2.28 1.44 - 2.56 8.84 - 9.58 76.95 - 78.02 0.64 - 0.86 12.13 - 12.98

DMLD (> 23 Meses) 6.27 - 7.97 87.37 - 89.49 1.85 - 2.86 1.62 - 2.57 6.64 - 7.09 79.17 - 79.9 0.84 - 1.01 12.38 - 12.98

Agricultura, Silvicultura e Pescas (3) 18.34 - 23.81 71.06 - 76.95 2.38 - 4.88 0.53 - 2.04 14.72 - 16.52 62.47 - 64.86 3.43 - 4.39 15.88 - 17.73

Indústria; Electric., Gás e Água (3) 9.9 - 11.99 83.82 - 86.21 1.38 - 2.28 1.72 - 2.7 12.09 - 13.19 74.76 - 76.18 0.72 - 1.03 10.49 - 11.53

Construção (3) 2.4 - 12.02 80.13 - 92.85 0 - 4.28 0.65 - 8.36 9.16 - 12.54 74.39 - 78.99 0.14 - 0.94 10.16 - 13.68

Serviços (3) 12.43 - 14.1 81.6 - 83.47 1.58 - 2.26 1.91 - 2.65 12.93 - 13.51 74.48 - 75.22 0.73 - 0.89 10.85 - 11.39

Subsídio de desemprego 10.07 - 12.36 84.79 - 87.3 0.75 - 1.51 1.15 - 2.06 11.6 - 12.49 75.21 - 76.38 1.02 - 1.31 10.57 - 11.42

Sem instrução 10.25 - 14.13 80.14 - 84.66 2.01 - 4.04 1.48 - 3.29 9.56 - 10.93 64.7 - 66.84 2.73 - 3.52 19.94 - 21.77

Ensino Básico (2) 11.5 - 12.78 82.4 - 83.87 2.24 - 2.86 1.89 - 2.46 10.52 - 10.96 75.44 - 76.05 1.05 - 1.2 12.17 - 12.63

Ensino Secundário (2) 11.6 - 14.52 79.65 - 83.02 1.39 - 2.6 2.8 - 4.41 10.01 - 10.85 75.8 - 76.97 0.35 - 0.54 12.28 - 13.2

Ensino Superior (2) 20.77 - 26.7 70.15 - 76.32 0.57 - 2.2 0.76 - 2.53 11.98 - 13.07 76.4 - 77.78 0.21 - 0.38 9.59 - 10.58

Inactividade na margem (M)

Desencorajado (4) 3.85 - 8.42 2.14 - 5.88 85.14 - 91.28 0.44 - 2.86 3.57 - 4.96 13.69 - 16.14 40.96 - 44.37 36.49 - 39.83

Em espera (5) 14.61 - 24.05 4.6 - 11.01 64.41 - 75.37 0.94 - 5 21.8 - 24.73 12.34 - 14.71 38.03 - 41.43 22.01 - 24.95

Por razões pessoais (6) 4.17 - 7.29 7.09 - 10.92 78.06 - 83.35 3.16 - 5.96 - - - -

Estudante 2.41 - 23.91 0 - 16.47 65.98 - 91.91 0 - 0 - - - -

Por outras razões 6.29 - 7.87 5.07 - 6.5 82.61 - 84.87 2.84 - 3.95 4.29 - 6.56 11.93 - 15.37 38.43 - 43.35 37.58 - 42.49

Subsídio de desemprego 8.09 - 12.47 4.13 - 7.51 79.23 - 84.77 0.91 - 2.88 15.15 - 19.13 15.01 - 18.98 42.47 - 47.73 18.63 - 22.91

Sem instrução 5.34 - 9 3.09 - 6.04 83.6 - 88.5 1.17 - 3.26 10.99 - 14.24 11.99 - 15.35 37.88 - 42.67 31.13 - 35.74

Ensino Básico (2) 6.59 - 8.14 5.45 - 6.88 81.97 - 84.2 2.84 - 3.92 10.97 - 12.66 12.9 - 14.69 40.6 - 43.17 31.29 - 33.73

Ensino Secundário (2) 4.52 - 9.28 6.08 - 11.39 75.01 - 82.69 3.37 - 7.66 8.16 - 13.66 14.6 - 21.36 35.29 - 43.9 27.42 - 35.61

Quadro A.4 – Intervalos de confiança (95%) das probabilidades de transição (%) – Portugal e Espanha (1992T2-1996T4) –

Mulheres

Portugal Espanha



País >

Transições de: para > E U M N E U M N

Ensino Superior (2) 7.28 - 18.87 5.44 - 16.1 64.62 - 80 0.54 - 7.15 13.58 - 24.28 11.86 - 22.12 25.21 - 37.9 26.13 - 38.92

Outra inactividade (N)

Estudante 0.66 - 0.79 0.52 - 0.64 0.14 - 0.21 98.42 - 98.62 2.13 - 2.31 4.88 - 5.15 0.13 - 0.18 92.45 - 92.76

Doméstico 0.73 - 0.82 0.18 - 0.23 0.1 - 0.14 98.84 - 98.96 3.21 - 3.32 3.26 - 3.37 0.62 - 0.67 92.7 - 92.86

Subsídio de desemprego 1.7 - 3.92 1.8 - 4.06 0.21 - 1.42 91.78 - 95.1 8.19 - 9.33 15.87 - 17.37 2.42 - 3.08 70.97 - 72.78

Sem instrução 0.29 - 0.37 0.03 - 0.06 0.02 - 0.04 99.56 - 99.64 2.65 - 2.86 2.03 - 2.22 0.62 - 0.73 94.3 - 94.59

Ensino Básico (2) 0.78 - 0.89 0.33 - 0.41 0.15 - 0.2 98.56 - 98.69 3.15 - 3.28 3.44 - 3.56 0.57 - 0.62 92.6 - 92.78

Ensino Secundário (2) 1.47 - 1.91 1.22 - 1.62 0.25 - 0.45 96.23 - 96.86 2.5 - 2.74 4.26 - 4.56 0.23 - 0.3 92.51 - 92.9

Ensino Superior (2) 1.65 - 2.61 0.49 - 1.08 0.04 - 0.32 96.33 - 97.49 4.04 - 4.59 8.02 - 8.78 0.28 - 0.44 86.47 - 87.39

(2) Nível de ensino mais elevado completo.

(3) Sector de actividade do último emprego do desempregado à procura de novo emprego.

(4) Inactivos na margem que não procuram emprego porque acham que não o encontrarão, ou seja, acham que não vale a pena procurar.

(5) Inactivos na margem que não procuram emprego porque esperam estação de mais actividade ou resultados de solicitações/diligências anteriores.

(6) Inactivos na margem que não procuram emprego por razões pessoais, familiares ou de saúde.

Portugal Espanha

(1) Estado do inactivo, disponível para trabalhar, que não procurou emprego nas últimas 4 semanas (30 dias, no IE) mas que gostaria (está interessado) em obtê-lo.

FONTES: Inquérito ao Emprego (IE) e Encuesta de Población Activa (EPA)



Variável Descrição Valores

IDADE_X Idade (em anos) Inteiro positivo Î [16, 64]

CASAD_X Casado 1 se sim, 0 se não

CHEFE_X Chefe de família 1 se sim, 0 se não

E_SEC_X Ensino secundário (nível máximo completo) 1 se sim, 0 se não

E_SUP_X Ensino superior (nível máximo completo) 1 se sim, 0 se não

ESTRG_X Estrangeiro 1 se sim, 0 se não

SUBSD_X Recebimento de subsídio de desemprego 1 se sim, 0 se não

TENUR_X Duração da última experiência de emprego (em meses) Inteiro não negativo

FIMCT_X Deixou último emprego por fim de contrato a termo 1 se sim, 0 se não

DESPS_X Deixou último emprego por despedimento ou suspensão 1 se sim, 0 se não

ACORE_X Açores 1 se sim, 0 se não

ALENT_X Alentejo 1 se sim, 0 se não

ALGAR_X Algarve 1 se sim, 0 se não

CENTR_X Centro 1 se sim, 0 se não

LISVT_X Lisboa e Vale do Tejo 1 se sim, 0 se não

MADEI_X Madeira 1 se sim, 0 se não

MIDADE_X Inactivo na Margem – Idade (em anos)
Inteiro positivo Î [16, 64], se Inactivo na

Margem; 0 se não

MCASAD_X Inactivo na Margem – Casado 1 se sim, 0 se não

MCHEFE_X Inactivo na Margem – Chefe de família 1 se sim, 0 se não

ME_SEC_X Inactivo na Margem – Ensino secundário (nível máximo completo) 1 se sim, 0 se não

ME_SUP_X Inactivo na Margem – Ensino superior (nível máximo completo) 1 se sim, 0 se não

MESTRG_X Inactivo na Margem – Estrangeiro 1 se sim, 0 se não

MSUBSD_X Inactivo na Margem – Recebimento de subsídio de desemprego 1 se sim, 0 se não

MTENUR_X Inactivo na Margem – Duração da última experiência de emprego (em meses) Inteiro não negativo

MFIMCT_X Inactivo na Margem – Deixou último emprego por fim de contrato a termo 1 se sim, 0 se não

MDESPS_X Inactivo na Margem – Deixou último emprego por despedimento ou suspensão 1 se sim, 0 se não

MACORE_X Inactivo na Margem – Açores 1 se sim, 0 se não

MALENT_X Inactivo na Margem – Alentejo 1 se sim, 0 se não

MALGAR_X Inactivo na Margem – Algarve 1 se sim, 0 se não

MCENTR_X Inactivo na Margem – Centro 1 se sim, 0 se não

MLISVT_X Inactivo na Margem – Lisboa e Vale do Tejo 1 se sim, 0 se não

MMADEI_X Inactivo na Margem – Madeira 1 se sim, 0 se não

MCNST_X Inactivo na Margem – Constante 1 se Inactivo na Margem; 0 se não

NOTAS: X = E, N, U corresponde ao estado de destino das transições. Região não parametrizada: Norte

Quadro A.5 – Variáveis utilizadas nos modelos de duração (Análise condicional) – Portugal



Variável Descrição Valores

IDADE_X Idade (em anos) Inteiro positivo Î [16, 64]

CASAD_X Casado 1 se sim, 0 se não

CHEFE_X Chefe de família 1 se sim, 0 se não

E_SEC_X Ensino secundário (nível máximo completo) 1 se sim, 0 se não

E_SUP_X Ensino superior (nível máximo completo) 1 se sim, 0 se não

ESTRG_X Estrangeiro 1 se sim, 0 se não

SUBSD_X Recebimento de subsídio de desemprego 1 se sim, 0 se não

TENUR_X Duração da última experiência de emprego (em meses) Inteiro não negativo

FIMCT_X Deixou último emprego por fim de contrato a termo 1 se sim, 0 se não

DESPS_X Deixou último emprego por despedimento ou suspensão 1 se sim, 0 se não

ARAGA_X Aragão 1 se sim, 0 se não

ASTRS_X Principado de Astúrias 1 se sim, 0 se não

BALEA_X Ilhas Baleares 1 se sim, 0 se não

CANAR_X Ilhas Canárias 1 se sim, 0 se não

CANTA_X Cantábria 1 se sim, 0 se não

CASTM_X Castela La Mancha 1 se sim, 0 se não

CASTL_X Castela e Leão 1 se sim, 0 se não

CATAL_X Catalunha 1 se sim, 0 se não

EXTRE_X Extremadura 1 se sim, 0 se não

GALIZ_X Galiza 1 se sim, 0 se não

MADRI_X Comunidade de Madrid 1 se sim, 0 se não

MURCI_X Região de Múrcia 1 se sim, 0 se não

NAVAR_X Comunidade Foral de Navarra 1 se sim, 0 se não

BASCO_X País Basco 1 se sim, 0 se não

RIOJA_X La Rioja 1 se sim, 0 se não

CEUTA_X Ceuta e Melilla 1 se sim, 0 se não

VALEN_X Comunidade Valenciana 1 se sim, 0 se não

MIDADE_X Inactivo na Margem – Idade (em anos)
Inteiro positivo Î [16, 64], se Inactivo na

Margem; 0 se não

MCASAD_X Inactivo na Margem – Casado 1 se sim, 0 se não

MCHEFE_X Inactivo na Margem – Chefe de família 1 se sim, 0 se não

ME_SEC_X Inactivo na Margem – Ensino secundário (nível máximo completo) 1 se sim, 0 se não

ME_SUP_X Inactivo na Margem – Ensino superior (nível máximo completo) 1 se sim, 0 se não

MESTRG_X Inactivo na Margem – Estrangeiro 1 se sim, 0 se não

MSUBSD_X Inactivo na Margem – Recebimento de subsídio de desemprego 1 se sim, 0 se não

MTENUR_X Inactivo na Margem – Duração da última experiência de emprego (em meses) Inteiro não negativo

MFIMCT_X Inactivo na Margem – Deixou último emprego por fim de contrato a termo 1 se sim, 0 se não

MDESPS_X Inactivo na Margem – Deixou último emprego por despedimento ou suspensão 1 se sim, 0 se não

MARAGA_X Inactivo na Margem – Aragão 1 se sim, 0 se não

MASTRS_X Inactivo na Margem – Principado de Astúrias 1 se sim, 0 se não

MBALEA_X Inactivo na Margem – Ilhas Baleares 1 se sim, 0 se não

MCANAR_X Inactivo na Margem – Ilhas Canárias 1 se sim, 0 se não

MCANTA_X Inactivo na Margem – Cantábria 1 se sim, 0 se não

MCASTM_X Inactivo na Margem – Castela La Mancha 1 se sim, 0 se não

MCASTL_X Inactivo na Margem – Castela e Leão 1 se sim, 0 se não

MCATAL_X Inactivo na Margem – Catalunha 1 se sim, 0 se não

MEXTRE_X Inactivo na Margem – Extremadura 1 se sim, 0 se não

MGALIZ_X Inactivo na Margem – Galiza 1 se sim, 0 se não

MMADRI_X Inactivo na Margem – Comunidade de Madrid 1 se sim, 0 se não

MMURCI_X Inactivo na Margem – Região de Múrcia 1 se sim, 0 se não

MNAVAR_X Inactivo na Margem – Comunidade Foral de Navarra 1 se sim, 0 se não

MBASCO_X Inactivo na Margem – País Basco 1 se sim, 0 se não

MRIOJA_X Inactivo na Margem – La Rioja 1 se sim, 0 se não

MCEUTA_X Inactivo na Margem – Ceuta e Melilla 1 se sim, 0 se não

MVALEN_X Inactivo na Margem – Comunidade Valenciana 1 se sim, 0 se não

MCNST_X Inactivo na Margem – Constante 1 se Inactivo na Margem; 0 se não

NOTAS: X = E, N, U corresponde ao estado de destino das transições. Região não parametrizada: Andaluzia

Quadro A.6 – Variáveis utilizadas nos modelos de duração (Análise condicional) – Espanha



1   INVESTIGAÇÃO A (M=U?): 1995T1 a 1995T4
2   
3   PORTUGAL - HOMENS
4   
5   MODELO NÃO RESTRITO (Ha)
6   
7   DESTINO: EMPREGO (E)
8   
9   Mean log-likelihood -1.49728

10   Number of cases 1178
11   
12   Covariance matrix of the parameters computed by the following method:
13   Inverse of computed Hessian
14   
15   Parameters Estimates Std. err. Est./s.e. Prob. Gradient
16   ------------------------------------------------------------------
17   IDADE_E -0.0254 0.0074 -3.422 0.0003 0.0000
18   CASAD_E 0.2517 0.1891 1.331 0.0916 0.0001
19   CHEFE_E 0.0297 0.1893 0.157 0.4378 -0.0001
20   E_SEC_E -0.2771 0.1876 -1.477 0.0698 0.0001
21   E_SUP_E 0.6256 0.2129 2.939 0.0016 -0.0001
22   ESTRG_E 0.6258 0.4302 1.455 0.0728 -0.0001
23   SUBSD_E -0.1734 0.1473 -1.178 0.1194 -0.0000
24   TENUR_E -0.0044 0.0011 -4.087 0.0000 -0.0000
25   FIMCT_E 0.1252 0.1264 0.991 0.1610 0.0000
26   DESPS_E 0.1253 0.1540 0.814 0.2078 0.0001
27   ACORE_E 0.4868 0.1914 2.543 0.0055 0.0001
28   ALENT_E 0.2854 0.1842 1.550 0.0606 0.0000
29   ALGAR_E 0.0409 0.2418 0.169 0.4329 -0.0000
30   CENTR_E 0.7264 0.1803 4.030 0.0000 -0.0000
31   LISVT_E -0.1168 0.1479 -0.789 0.2149 0.0000
32   MADEI_E 0.2910 0.2508 1.160 0.1229 -0.0001
33   MIDADE_E 0.0022 0.0252 0.086 0.4656 0.0000
34   MCASAD_E 0.5697 0.6035 0.944 0.1726 0.0000
35   MCHEFE_E 0.3011 0.6572 0.458 0.3234 -0.0000
36   ME_SEC_E 0.2006 0.6261 0.320 0.3743 -0.0000
37   ME_SUP_E 0.0724 0.9251 0.078 0.4688 -0.0001
38   MESTRG_E -0.6055 1.4515 -0.417 0.3383 0.0001
39   MSUBSD_E -1.6073 0.8130 -1.977 0.0240 -0.0000
40   MTENUR_E 0.0020 0.0030 0.677 0.2494 0.0000
41   MFIMCT_E 0.5934 0.5523 1.074 0.1413 0.0001
42   MDESPS_E 0.3485 0.5300 0.658 0.2554 0.0000
43   MACORE_E -0.8135 0.8623 -0.943 0.1727 0.0000
44   MALENT_E 0.3010 0.6548 0.460 0.3229 -0.0000
45   MALGAR_E 0.0920 0.7617 0.121 0.4519 -0.0000
46   MCENTR_E -0.2733 0.7291 -0.375 0.3539 -0.0000
47   MLISVT_E -0.7241 0.6550 -1.105 0.1345 -0.0000
48   MMADEI_E -0.0024 0.7320 -0.003 0.4987 0.0000
49   MCNST_E -1.0320 0.7075 -1.459 0.0723 -0.0000
50   
51   Number of iterations 212
52   Minutes to convergence 0.60333
53   
54   SEGMENTOS DA PIECEWISE-CONSTANT BASELINE HAZARD - DESTINO: E
55   
56   Duração (meses): Valor:
57   
58   [0, 1] 0.14531968
59   (1, 2] 0.042300615
60   (2, 5] 0.047934258
61   (5, 8] 0.044078982
62   (8, 11] 0.058651758
63   (11, 14] 0.045193383
64   (14, 17] 0.037188760
65   (17, 23] 0.037987457
66   (23, 35] 0.021781363
67   (35, 47] 0.032614722
68   
69   
70   DESTINO: INACTIVIDADE (N)
71   
72   Mean log-likelihood -0.274823
73   Number of cases 1178



74   
75   Covariance matrix of the parameters computed by the following method:
76   Inverse of computed Hessian
77   
78   Parameters Estimates Std. err. Est./s.e. Prob. Gradient
79   ------------------------------------------------------------------
80   IDADE_N -0.0354 0.0263 -1.347 0.0889 -0.0000
81   CASAD_N -0.8251 0.6541 -1.262 0.1036 -0.0000
82   CHEFE_N -0.6181 0.6643 -0.930 0.1761 0.0000
83   E_SEC_N 0.4329 0.4347 0.996 0.1597 0.0000
84   E_SUP_N 0.6973 0.6520 1.069 0.1424 -0.0001
85   ESTRG_N -2.3436 5.1392 -0.456 0.3242 0.0000
86   SUBSD_N 0.0300 0.4482 0.067 0.4733 -0.0001
87   TENUR_N 0.0067 0.0022 3.073 0.0011 -0.0001
88   FIMCT_N -0.6081 0.4533 -1.341 0.0899 0.0001
89   DESPS_N 0.2395 0.4223 0.567 0.2853 0.0001
90   ACORE_N -0.4214 0.7581 -0.556 0.2892 0.0000
91   ALENT_N 0.6661 0.4995 1.334 0.0912 -0.0000
92   ALGAR_N -1.0195 1.0739 -0.949 0.1712 -0.0000
93   CENTR_N 0.1267 0.5740 0.221 0.4126 -0.0000
94   LISVT_N -0.3715 0.3959 -0.938 0.1741 -0.0000
95   MADEI_N -0.2840 1.0185 -0.279 0.3902 0.0000
96   MIDADE_N -0.0181 0.0549 -0.330 0.3707 0.0000
97   MCASAD_N 1.0570 1.2150 0.870 0.1922 0.0000
98   MCHEFE_N 0.7282 1.2651 0.576 0.2824 -0.0000
99   ME_SEC_N 0.0366 1.0270 0.036 0.4858 -0.0000

100   ME_SUP_N -1.9113 5.4186 -0.353 0.3621 0.0000
101   MESTRG_N -0.6344 13.8906 -0.046 0.4818 0.0000
102   MSUBSD_N -0.1813 1.1756 -0.154 0.4387 -0.0000
103   MTENUR_N -0.0017 0.0046 -0.374 0.3540 0.0000
104   MFIMCT_N 2.0356 0.9588 2.123 0.0169 0.0000
105   MDESPS_N 0.5586 0.9896 0.564 0.2862 -0.0000
106   MACORE_N 0.9925 1.5431 0.643 0.2601 0.0000
107   MALENT_N -2.9737 6.2436 -0.476 0.3169 0.0000
108   MALGAR_N 2.6038 1.7071 1.525 0.0636 0.0000
109   MCENTR_N 1.1202 1.4020 0.799 0.2121 0.0001
110   MLISVT_N 1.5930 1.0757 1.481 0.0693 0.0000
111   MMADEI_N 1.0616 1.6841 0.630 0.2642 -0.0000
112   MCNST_N -1.0165 1.5007 -0.677 0.2491 -0.0000
113   
114   Number of iterations 112
115   Minutes to convergence 0.32633
116   
117   SEGMENTOS DA PIECEWISE-CONSTANT BASELINE HAZARD - DESTINO: N
118   
119   Duração (meses): Valor:
120   
121   [0, 1] 0.019409808
122   (1, 2] 0.011550473
123   (2, 5] 0.0092131778
124   (5, 8] 0.0063686142
125   (8, 11] 0.0092799104
126   (11, 14] 0.013828970
127   (14, 17] 0.0048424091
128   (17, 23] 0.0031381058
129   (23, 35] 0.0022667430
130   (35, 47] 0.012723310
131   
132   
133   MODELO RESTRITO (Ho)
134   
135   DESTINO: EMPREGO (E)
136   
137   return code = 0
138   normal convergence
139   
140   Mean log-likelihood -1.50862
141   Number of cases 1178
142   
143   Covariance matrix of the parameters computed by the following method:
144   Inverse of computed Hessian
145   
146   Parameters Estimates Std. err. Est./s.e. Prob. Gradient



147   ------------------------------------------------------------------
148   IDADE_E -0.0239 0.0069 -3.440 0.0003 0.0000
149   CASAD_E 0.2885 0.1760 1.639 0.0506 -0.0001
150   CHEFE_E 0.0429 0.1778 0.241 0.4048 -0.0000
151   E_SEC_E -0.3072 0.1788 -1.718 0.0429 0.0000
152   E_SUP_E 0.6709 0.2018 3.324 0.0004 -0.0000
153   ESTRG_E 0.4107 0.3981 1.032 0.1511 -0.0001
154   SUBSD_E -0.2381 0.1432 -1.663 0.0481 0.0001
155   TENUR_E -0.0042 0.0010 -4.349 0.0000 -0.0001
156   FIMCT_E 0.2217 0.1217 1.822 0.0342 0.0000
157   DESPS_E 0.1855 0.1469 1.263 0.1034 -0.0000
158   ACORE_E 0.4807 0.1864 2.578 0.0050 0.0001
159   ALENT_E 0.3334 0.1743 1.913 0.0279 -0.0001
160   ALGAR_E 0.0977 0.2272 0.430 0.3335 0.0001
161   CENTR_E 0.7494 0.1735 4.320 0.0000 0.0001
162   LISVT_E -0.1203 0.1432 -0.840 0.2004 -0.0000
163   MADEI_E 0.2577 0.2334 1.104 0.1347 0.0001
164   
165   Number of iterations 113
166   Minutes to convergence 0.26233
167   
168   SEGMENTOS DA PIECEWISE-CONSTANT BASELINE HAZARD - DESTINO: E
169   
170   Duração (meses): Valor:
171   
172   [0, 1] 0.12465781
173   (1, 2] 0.036110765
174   (2, 5] 0.040739689
175   (5, 8] 0.037251396
176   (8, 11] 0.048999432
177   (11, 14] 0.037465193
178   (14, 17] 0.030655129
179   (17, 23] 0.030584252
180   (23, 35] 0.016986168
181   (35, 47] 0.024840616
182   
183   
184   DESTINO: INACTIVIDADE (N)
185   
186   Mean log-likelihood -0.280849
187   Number of cases 1178
188   
189   Covariance matrix of the parameters computed by the following method:
190   Inverse of computed Hessian
191   
192   Parameters Estimates Std. err. Est./s.e. Prob. Gradient
193   ------------------------------------------------------------------
194   IDADE_N -0.0363 0.0226 -1.605 0.0542 -0.0001
195   CASAD_N -0.6408 0.5590 -1.146 0.1258 0.0000
196   CHEFE_N -0.4837 0.5697 -0.849 0.1979 0.0000
197   E_SEC_N 0.4207 0.3869 1.087 0.1384 0.0001
198   E_SUP_N 0.5277 0.6276 0.841 0.2003 -0.0000
199   ESTRG_N -6.2294 33.0271 -0.189 0.4252 0.0000
200   SUBSD_N -0.0412 0.4029 -0.102 0.4593 -0.0000
201   TENUR_N 0.0062 0.0018 3.372 0.0004 -0.0000
202   FIMCT_N -0.2168 0.3925 -0.552 0.2904 -0.0000
203   DESPS_N 0.3626 0.3749 0.967 0.1667 -0.0000
204   ACORE_N -0.1435 0.6392 -0.224 0.4112 -0.0000
205   ALENT_N 0.5788 0.4880 1.186 0.1178 0.0000
206   ALGAR_N -0.2000 0.7430 -0.269 0.3939 0.0001
207   CENTR_N 0.3669 0.5099 0.720 0.2359 0.0001
208   LISVT_N -0.0185 0.3560 -0.052 0.4793 0.0000
209   MADEI_N 0.0656 0.7383 0.089 0.4646 0.0001
210   
211   Number of iterations 88
212   Minutes to convergence 0.20650
213   
214   SEGMENTOS DA PIECEWISE-CONSTANT BASELINE HAZARD - DESTINO: N
215   
216   Duração (meses): Valor:
217   
218   [0, 1] 0.015486794
219   (1, 2] 0.0092286879



220   (2, 5] 0.0072458102
221   (5, 8] 0.0049637190
222   (8, 11] 0.0071783707
223   (11, 14] 0.010693162
224   (14, 17] 0.0037535709
225   (17, 23] 0.0024135581
226   (23, 35] 0.0017093355
227   (35, 47] 0.0089998273
228   
229   
230   TESTE DO RATIO DE VEROSIMILHANÇA
231   
232   Valor do teste: 40.901787
233   Graus de liberdade: 34.000000
234   Valor percentual : 0.19327443
235   
236   



1   INVESTIGAÇÃO B (M=N?): 1995T1 a 1995T4
2   
3   PORTUGAL - HOMENS
4   
5   MODELO NÃO RESTRITO (Ha)
6   
7   DESTINO: EMPREGO (E)
8   
9   Mean log-likelihood -0.446593

10   Number of cases 2581
11   
12   Covariance matrix of the parameters computed by the following method:
13   Inverse of computed Hessian
14   
15   Parameters Estimates Std. err. Est./s.e. Prob. Gradient
16   ------------------------------------------------------------------
17   IDADE_E -0.0932 0.0147 -6.343 0.0000 0.0000
18   CASAD_E 1.5863 0.3969 3.997 0.0000 0.0000
19   CHEFE_E -0.3537 0.4429 -0.799 0.2123 -0.0001
20   E_SEC_E -0.9285 0.2587 -3.589 0.0002 -0.0000
21   E_SUP_E 0.9974 0.3972 2.511 0.0060 -0.0000
22   ESTRG_E -0.7627 0.9763 -0.781 0.2173 -0.0000
23   SUBSD_E 0.6731 0.4811 1.399 0.0809 -0.0000
24   TENUR_E 0.0027 0.0013 2.007 0.0224 -0.0000
25   FIMCT_E 1.4773 0.3027 4.881 0.0000 0.0000
26   DESPS_E 1.4948 0.3568 4.189 0.0000 -0.0001
27   ACORE_E -0.3099 0.3601 -0.860 0.1948 0.0000
28   ALENT_E 0.3368 0.2936 1.147 0.1257 -0.0000
29   ALGAR_E -0.1170 0.3534 -0.331 0.3703 -0.0000
30   CENTR_E 0.3640 0.2382 1.528 0.0632 0.0000
31   LISVT_E -0.4433 0.2315 -1.914 0.0278 0.0000
32   MADEI_E -0.5617 0.3686 -1.524 0.0638 -0.0000
33   MIDADE_E 0.0747 0.0271 2.752 0.0030 0.0000
34   MCASAD_E -0.8947 0.6911 -1.295 0.0977 0.0000
35   MCHEFE_E 0.3762 0.7366 0.511 0.3048 -0.0000
36   ME_SEC_E 1.0297 0.6383 1.613 0.0533 0.0000
37   ME_SUP_E 0.1604 0.9612 0.167 0.4338 -0.0000
38   MESTRG_E 0.0965 1.8044 0.053 0.4787 -0.0001
39   MSUBSD_E -2.4944 0.9424 -2.647 0.0041 -0.0000
40   MTENUR_E -0.0040 0.0030 -1.311 0.0949 0.0000
41   MFIMCT_E -0.3993 0.6074 -0.657 0.2555 0.0001
42   MDESPS_E -0.6920 0.6334 -1.092 0.1373 -0.0000
43   MACORE_E 0.0584 0.9166 0.064 0.4746 -0.0000
44   MALENT_E 0.0749 0.7170 0.105 0.4584 -0.0000
45   MALGAR_E 0.4441 0.8423 0.527 0.2990 -0.0000
46   MCENTR_E 0.1798 0.7383 0.244 0.4038 -0.0000
47   MLISVT_E -0.2180 0.6770 -0.322 0.3737 -0.0000
48   MMADEI_E 0.4471 0.7705 0.580 0.2809 0.0000
49   MCNST_E -0.8341 0.7423 -1.124 0.1306 0.0000
50   
51   Number of iterations 113
52   Minutes to convergence 1.17867
53   
54   
55   SEGMENTOS DA PIECEWISE-CONSTANT BASELINE HAZARD - DESTINO: E
56   
57   Duração (meses): Valor:
58   
59   [0, 1] 0.068832134
60   (1, 2] 0.041265391
61   (2, 5] 0.035793532
62   (5, 8] 0.018659193
63   (8, 11] 0.018944124
64   (11, 14] 0.040197391
65   (14, 17] 0.0089467613
66   (17, 23] 0.016240206
67   (23, 35] 0.017994501
68   (35, 47] 0.020571361
69   
70   
71   DESTINO: DESEMPREGO (U)
72   
73   Mean log-likelihood -0.255768



74   Number of cases 2581
75   
76   Covariance matrix of the parameters computed by the following method:
77   Inverse of computed Hessian
78   
79   Parameters Estimates Std. err. Est./s.e. Prob. Gradient
80   ------------------------------------------------------------------
81   IDADE_U -0.1504 0.0304 -4.947 0.0000 -0.0000
82   CASAD_U 1.0265 0.6448 1.592 0.0557 0.0000
83   CHEFE_U 0.7066 0.5897 1.198 0.1154 -0.0001
84   E_SEC_U -0.0359 0.2935 -0.122 0.4513 0.0000
85   E_SUP_U 0.1389 1.0420 0.133 0.4470 0.0000
86   ESTRG_U 0.9523 0.6039 1.577 0.0574 -0.0000
87   SUBSD_U 1.5029 0.6307 2.383 0.0086 0.0000
88   TENUR_U 0.0060 0.0028 2.160 0.0154 -0.0000
89   FIMCT_U 1.6746 0.4115 4.069 0.0000 -0.0000
90   DESPS_U 1.3331 0.6152 2.167 0.0151 0.0000
91   ACORE_U -0.2381 0.5228 -0.455 0.3244 0.0000
92   ALENT_U 0.1070 0.4622 0.232 0.4084 0.0001
93   ALGAR_U -0.3095 0.5624 -0.550 0.2911 -0.0000
94   CENTR_U 0.3187 0.3560 0.895 0.1853 -0.0000
95   LISVT_U -0.3930 0.3264 -1.204 0.1143 0.0000
96   MADEI_U -0.4211 0.5043 -0.835 0.2019 0.0000
97   MIDADE_U 0.1376 0.0380 3.617 0.0001 -0.0000
98   MCASAD_U -0.5783 0.8828 -0.655 0.2562 -0.0000
99   MCHEFE_U -0.6092 0.8629 -0.706 0.2401 -0.0000

100   ME_SEC_U 0.0399 0.7394 0.054 0.4785 -0.0000
101   ME_SUP_U -2.9290 4.7795 -0.613 0.2700 0.0000
102   MESTRG_U -3.7532 4.8561 -0.773 0.2198 0.0000
103   MSUBSD_U -1.4067 0.8601 -1.635 0.0510 0.0001
104   MTENUR_U -0.0103 0.0039 -2.636 0.0042 -0.0000
105   MFIMCT_U -1.3025 0.6771 -1.924 0.0272 0.0000
106   MDESPS_U -0.9844 0.8356 -1.178 0.1194 -0.0000
107   MACORE_U 1.7804 1.0789 1.650 0.0495 -0.0000
108   MALENT_U 1.9793 0.8661 2.285 0.0111 -0.0000
109   MALGAR_U 1.8867 1.0902 1.731 0.0418 0.0000
110   MCENTR_U 2.1341 0.7605 2.806 0.0025 0.0000
111   MLISVT_U 1.3951 0.7789 1.791 0.0366 -0.0000
112   MMADEI_U 1.7428 0.9013 1.934 0.0266 0.0000
113   MCNST_U -2.1933 1.0122 -2.167 0.0151 0.0000
114   
115   Number of iterations 154
116   Minutes to convergence 1.58083
117   
118   
119   SEGMENTOS DA PIECEWISE-CONSTANT BASELINE HAZARD - DESTINO: U
120   
121   Duração (meses): Valor:
122   
123   [0, 1] 0.089319911
124   (1, 2] 0.022767184
125   (2, 5] 0.046994971
126   (5, 8] 0.011887692
127   (8, 11] 0.016555328
128   (11, 14] 0.057894080
129   (14, 17] 0.010094578
130   (17, 23] 0.010655178
131   (23, 35] 0.031803011
132   (35, 47] 0.037795808
133   
134   
135   MODELO RESTRITO (Ho)
136   
137   DESTINO: EMPREGO (E)
138   
139   Mean log-likelihood -0.453242
140   Number of cases 2581
141   
142   Covariance matrix of the parameters computed by the following method:
143   Inverse of computed Hessian
144   
145   Parameters Estimates Std. err. Est./s.e. Prob. Gradient
146   ------------------------------------------------------------------



147   IDADE_E -0.0762 0.0119 -6.421 0.0000 -0.0000
148   CASAD_E 1.4060 0.3279 4.287 0.0000 0.0001
149   CHEFE_E -0.1854 0.3481 -0.533 0.2971 -0.0000
150   E_SEC_E -0.8266 0.2344 -3.527 0.0002 0.0000
151   E_SUP_E 1.0655 0.3402 3.132 0.0009 -0.0001
152   ESTRG_E -0.4594 0.6989 -0.657 0.2555 0.0000
153   SUBSD_E -0.2848 0.4014 -0.710 0.2390 -0.0000
154   TENUR_E 0.0011 0.0011 1.021 0.1536 -0.0000
155   FIMCT_E 1.6289 0.2423 6.722 0.0000 -0.0000
156   DESPS_E 1.6076 0.2775 5.792 0.0000 0.0000
157   ACORE_E -0.2393 0.3245 -0.737 0.2304 0.0000
158   ALENT_E 0.4782 0.2562 1.867 0.0310 -0.0000
159   ALGAR_E 0.0513 0.3102 0.165 0.4343 0.0000
160   CENTR_E 0.3881 0.2218 1.750 0.0400 -0.0000
161   LISVT_E -0.4601 0.2145 -2.145 0.0160 -0.0000
162   MADEI_E -0.4906 0.3226 -1.521 0.0642 0.0000
163   
164   Number of iterations 78
165   Minutes to convergence 0.64083
166   
167   
168   SEGMENTOS DA PIECEWISE-CONSTANT BASELINE HAZARD - DESTINO: E
169   
170   Duração (meses): Valor:
171   
172   [0, 1] 0.050503529
173   (1, 2] 0.029951528
174   (2, 5] 0.026035932
175   (5, 8] 0.013471694
176   (8, 11] 0.013541101
177   (11, 14] 0.028239299
178   (14, 17] 0.0061810077
179   (17, 23] 0.011352301
180   (23, 35] 0.012584033
181   (35, 47] 0.013923239
182   
183   
184   DESTINO: DESEMPREGO (U)
185   
186   Mean log-likelihood -0.268783
187   Number of cases 2581
188   
189   Covariance matrix of the parameters computed by the following method:
190   Inverse of computed Hessian
191   
192   Parameters Estimates Std. err. Est./s.e. Prob. Gradient
193   ------------------------------------------------------------------
194   IDADE_U -0.0832 0.0162 -5.144 0.0000 0.0000
195   CASAD_U 0.7336 0.4686 1.565 0.0587 0.0000
196   CHEFE_U 0.8146 0.4278 1.904 0.0285 0.0000
197   E_SEC_U -0.2487 0.2577 -0.965 0.1672 0.0000
198   E_SUP_U -0.4743 0.9322 -0.509 0.3054 0.0001
199   ESTRG_U 0.5710 0.5946 0.960 0.1684 -0.0000
200   SUBSD_U 0.8436 0.4146 2.035 0.0209 -0.0001
201   TENUR_U -0.0000 0.0017 -0.006 0.4976 0.0001
202   FIMCT_U 1.7759 0.3102 5.725 0.0000 0.0001
203   DESPS_U 1.4550 0.4105 3.544 0.0002 -0.0000
204   ACORE_U 0.1249 0.4324 0.289 0.3863 0.0000
205   ALENT_U 0.6589 0.3560 1.851 0.0321 0.0001
206   ALGAR_U 0.1131 0.4575 0.247 0.4024 -0.0000
207   CENTR_U 0.7334 0.3017 2.431 0.0075 -0.0000
208   LISVT_U -0.1631 0.2959 -0.551 0.2907 -0.0000
209   MADEI_U 0.0029 0.3975 0.007 0.4971 0.0000
210   
211   Number of iterations 53
212   Minutes to convergence 0.43633
213   
214   
215   SEGMENTOS DA PIECEWISE-CONSTANT BASELINE HAZARD - DESTINO: U
216   
217   Duração (meses): Valor:
218   
219   [0, 1] 0.025334028



220   (1, 2] 0.0061654346
221   (2, 5] 0.012650963
222   (5, 8] 0.0031164787
223   (8, 11] 0.0042776280
224   (11, 14] 0.014538982
225   (14, 17] 0.0024948077
226   (17, 23] 0.0026420849
227   (23, 35] 0.0077764908
228   (35, 47] 0.0084820612
229   
230   
231   TESTE DO RATIO DE VEROSIMILHANÇA
232   
233   Valor do teste: 101.50747
234   Graus de liberdade: 34.000000
235   Valor percentual : 1.2133029e-008
236   
237   
238   
239   TEMPO TOTAL DE PROCESSAMENTO: 4.2511667 MINUTOS
240   



1   INVESTIGAÇÃO A (M=U?): 1995T1 a 1995T4
2   
3   PORTUGAL - MULHERES
4   
5   MODELO NÃO RESTRITO (Ha)
6   
7   DESTINO: EMPREGO (E)
8   
9   Mean log-likelihood -1.23892

10   Number of cases 1342
11   
12   Covariance matrix of the parameters computed by the following method:
13   Inverse of computed Hessian
14   
15   Parameters Estimates Std. err. Est./s.e. Prob. Gradient
16   ------------------------------------------------------------------
17   IDADE_E -0.0112 0.0079 -1.410 0.0792 0.0000
18   CASAD_E -0.3604 0.1390 -2.593 0.0048 0.0000
19   CHEFE_E -0.0806 0.2007 -0.402 0.3440 0.0001
20   E_SEC_E 0.0986 0.1637 0.602 0.2735 0.0000
21   E_SUP_E 0.3947 0.1904 2.074 0.0191 -0.0001
22   ESTRG_E -0.7176 0.5860 -1.224 0.1104 -0.0001
23   SUBSD_E 0.1077 0.1645 0.655 0.2563 -0.0001
24   TENUR_E -0.0037 0.0013 -2.933 0.0017 -0.0000
25   FIMCT_E 0.0350 0.1416 0.247 0.4025 0.0001
26   DESPS_E -0.2367 0.1691 -1.399 0.0809 0.0001
27   ACORE_E -0.9521 0.3239 -2.940 0.0016 0.0001
28   ALENT_E 0.2835 0.1937 1.464 0.0716 0.0000
29   ALGAR_E -0.0170 0.2683 -0.063 0.4747 0.0000
30   CENTR_E 0.3501 0.2046 1.711 0.0435 0.0001
31   LISVT_E -0.1877 0.1548 -1.212 0.1127 0.0000
32   MADEI_E -0.1005 0.2466 -0.407 0.3418 0.0000
33   MIDADE_E -0.0244 0.0190 -1.284 0.0996 -0.0000
34   MCASAD_E 0.4931 0.3990 1.236 0.1083 0.0000
35   MCHEFE_E 0.4176 0.5255 0.795 0.2134 0.0000
36   ME_SEC_E 0.1148 0.5816 0.197 0.4217 -0.0000
37   ME_SUP_E -0.3202 1.0676 -0.300 0.3821 0.0000
38   MESTRG_E 2.1271 1.2959 1.641 0.0504 -0.0001
39   MSUBSD_E 0.0944 0.4900 0.193 0.4236 -0.0000
40   MTENUR_E 0.0030 0.0026 1.133 0.1286 -0.0000
41   MFIMCT_E 1.5261 0.4159 3.669 0.0001 0.0000
42   MDESPS_E 1.1044 0.5189 2.128 0.0167 0.0000
43   MACORE_E 0.5699 0.9023 0.632 0.2638 0.0001
44   MALENT_E -0.0036 0.6493 -0.006 0.4978 0.0001
45   MALGAR_E 1.4700 0.6218 2.364 0.0090 0.0000
46   MCENTR_E 1.1825 0.5798 2.040 0.0207 0.0000
47   MLISVT_E 0.9113 0.5583 1.632 0.0513 -0.0001
48   MMADEI_E 1.5981 0.6557 2.437 0.0074 0.0000
49   MCNST_E -2.0244 0.6757 -2.996 0.0014 -0.0000
50   
51   Number of iterations 208
52   Minutes to convergence 0.76433
53   
54   
55   SEGMENTOS DA PIECEWISE-CONSTANT BASELINE HAZARD - DESTINO: E
56   
57   Duração (meses): Valor:
58   
59   [0, 1] 0.13598568
60   (1, 2] 0.044052836
61   (2, 5] 0.041070950
62   (5, 8] 0.040832650
63   (8, 11] 0.032365570
64   (11, 14] 0.032358121
65   (14, 17] 0.018308607
66   (17, 23] 0.021600242
67   (23, 35] 0.019630454
68   (35, 47] 0.011683499
69   
70   
71   DESTINO: INACTIVIDADE (N)
72   
73   Mean log-likelihood -0.310453



74   Number of cases 1342
75   
76   Covariance matrix of the parameters computed by the following method:
77   Inverse of computed Hessian
78   
79   Parameters Estimates Std. err. Est./s.e. Prob. Gradient
80   ------------------------------------------------------------------
81   IDADE_N -0.0082 0.0193 -0.426 0.3351 -0.0000
82   CASAD_N -0.6997 0.3388 -2.065 0.0195 -0.0000
83   CHEFE_N 0.0192 0.4595 0.042 0.4834 -0.0000
84   E_SEC_N 0.5119 0.3658 1.399 0.0808 0.0000
85   E_SUP_N -0.1453 0.6274 -0.232 0.4085 -0.0000
86   ESTRG_N 0.3951 1.0436 0.379 0.3525 -0.0000
87   SUBSD_N 0.7247 0.3652 1.985 0.0236 0.0000
88   TENUR_N 0.0017 0.0019 0.920 0.1788 -0.0000
89   FIMCT_N -0.1205 0.3714 -0.325 0.3728 -0.0000
90   DESPS_N -0.3160 0.3953 -0.799 0.2120 -0.0000
91   ACORE_N 0.2822 0.5849 0.483 0.3147 0.0001
92   ALENT_N 0.6671 0.4737 1.408 0.0795 0.0000
93   ALGAR_N 0.4076 0.6625 0.615 0.2692 -0.0000
94   CENTR_N -1.1553 1.0483 -1.102 0.1352 0.0000
95   LISVT_N 0.1108 0.3747 0.296 0.3837 0.0000
96   MADEI_N -0.1062 0.6416 -0.166 0.4343 0.0000
97   MIDADE_N -0.0463 0.0419 -1.103 0.1350 -0.0000
98   MCASAD_N 0.3450 0.7299 0.473 0.3182 -0.0000
99   MCHEFE_N -6.8339 21.8902 -0.312 0.3774 0.0000

100   ME_SEC_N -1.0181 1.1297 -0.901 0.1837 -0.0000
101   ME_SUP_N -2.1908 8.1941 -0.267 0.3946 0.0000
102   MESTRG_N -1.4183 9.2696 -0.153 0.4392 0.0000
103   MSUBSD_N -0.4960 1.2594 -0.394 0.3469 0.0000
104   MTENUR_N 0.0038 0.0049 0.774 0.2195 -0.0001
105   MFIMCT_N 1.2162 0.7794 1.560 0.0593 0.0001
106   MDESPS_N -0.7215 1.2489 -0.578 0.2817 0.0000
107   MACORE_N -7.0434 20.7670 -0.339 0.3672 0.0000
108   MALENT_N -0.5792 0.9949 -0.582 0.2802 -0.0000
109   MALGAR_N -6.3668 17.7417 -0.359 0.3599 0.0000
110   MCENTR_N 0.9869 1.5156 0.651 0.2575 0.0000
111   MLISVT_N 0.5063 0.8189 0.618 0.2682 -0.0000
112   MMADEI_N 0.1268 1.3278 0.096 0.4620 -0.0000
113   MCNST_N 0.9956 1.1993 0.830 0.2032 0.0000
114   
115   Number of iterations 153
116   Minutes to convergence 0.56600
117   
118   
119   SEGMENTOS DA PIECEWISE-CONSTANT BASELINE HAZARD - DESTINO: N
120   
121   Duração (meses): Valor:
122   
123   [0, 1] 0.011077020
124   (1, 2] 0.0034962516
125   (2, 5] 0.0024125101
126   (5, 8] 0.0034742041
127   (8, 11] 0.0053570724
128   (11, 14] 0.0014532328
129   (14, 17] 0.0025462220
130   (17, 23] 0.0036520592
131   (23, 35] 0.0032261387
132   (35, 47] 0.0032936732
133   
134   
135   MODELO RESTRITO (Ho)
136   
137   DESTINO: EMPREGO (E)
138   
139   Mean log-likelihood -1.26331
140   Number of cases 1342
141   
142   Covariance matrix of the parameters computed by the following method:
143   Inverse of computed Hessian
144   
145   Parameters Estimates Std. err. Est./s.e. Prob. Gradient
146   ------------------------------------------------------------------



147   IDADE_E -0.0183 0.0071 -2.573 0.0050 -0.0000
148   CASAD_E -0.3080 0.1275 -2.415 0.0079 -0.0000
149   CHEFE_E 0.0169 0.1838 0.092 0.4634 -0.0000
150   E_SEC_E 0.1688 0.1551 1.088 0.1383 0.0001
151   E_SUP_E 0.6051 0.1845 3.280 0.0005 -0.0001
152   ESTRG_E -0.4333 0.5060 -0.856 0.1959 0.0000
153   SUBSD_E 0.1707 0.1536 1.111 0.1333 0.0000
154   TENUR_E -0.0027 0.0011 -2.527 0.0057 -0.0000
155   FIMCT_E 0.3738 0.1295 2.886 0.0019 -0.0000
156   DESPS_E 0.0200 0.1588 0.126 0.4499 0.0000
157   ACORE_E -0.8230 0.2995 -2.748 0.0030 -0.0000
158   ALENT_E 0.2434 0.1822 1.335 0.0909 0.0000
159   ALGAR_E 0.2751 0.2250 1.223 0.1107 0.0000
160   CENTR_E 0.4215 0.1858 2.268 0.0116 -0.0000
161   LISVT_E -0.0336 0.1481 -0.227 0.4102 0.0000
162   MADEI_E 0.1980 0.2221 0.891 0.1864 -0.0000
163   
164   Number of iterations 78
165   Minutes to convergence 0.23750
166   
167   
168   SEGMENTOS DA PIECEWISE-CONSTANT BASELINE HAZARD - DESTINO: E
169   
170   Duração (meses): Valor:
171   
172   [0, 1] 0.10576068
173   (1, 2] 0.033404912
174   (2, 5] 0.031011500
175   (5, 8] 0.030344953
176   (8, 11] 0.023942166
177   (11, 14] 0.023521762
178   (14, 17] 0.013122592
179   (17, 23] 0.014650464
180   (23, 35] 0.012710180
181   (35, 47] 0.0071924491
182   
183   
184   DESTINO: INACTIVIDADE (N)
185   
186   Mean log-likelihood -0.317000
187   Number of cases 1342
188   
189   Covariance matrix of the parameters computed by the following method:
190   Inverse of computed Hessian
191   
192   Parameters Estimates Std. err. Est./s.e. Prob. Gradient
193   ------------------------------------------------------------------
194   IDADE_N -0.0204 0.0170 -1.203 0.1145 0.0000
195   CASAD_N -0.5597 0.3005 -1.862 0.0313 -0.0001
196   CHEFE_N -0.1936 0.4396 -0.440 0.3298 -0.0000
197   E_SEC_N 0.3797 0.3400 1.117 0.1321 -0.0000
198   E_SUP_N -0.1572 0.6100 -0.258 0.3983 0.0000
199   ESTRG_N 0.0321 1.0446 0.031 0.4877 -0.0000
200   SUBSD_N 0.6387 0.3382 1.888 0.0295 0.0001
201   TENUR_N 0.0021 0.0017 1.212 0.1128 0.0000
202   FIMCT_N 0.1221 0.3160 0.387 0.3496 -0.0001
203   DESPS_N -0.3203 0.3649 -0.878 0.1900 0.0000
204   ACORE_N -0.1427 0.5617 -0.254 0.3997 0.0001
205   ALENT_N 0.5566 0.4089 1.361 0.0868 -0.0001
206   ALGAR_N -0.0328 0.6262 -0.052 0.4791 0.0000
207   CENTR_N -0.8479 0.7439 -1.140 0.1272 0.0000
208   LISVT_N 0.2751 0.3277 0.840 0.2006 0.0001
209   MADEI_N 0.0160 0.5577 0.029 0.4885 0.0001
210   
211   Number of iterations 42
212   Minutes to convergence 0.12783
213   
214   
215   SEGMENTOS DA PIECEWISE-CONSTANT BASELINE HAZARD - DESTINO: N
216   
217   Duração (meses): Valor:
218   
219   [0, 1] 0.014281599



220   (1, 2] 0.0045394872
221   (2, 5] 0.0031439057
222   (5, 8] 0.0044482098
223   (8, 11] 0.0068660626
224   (11, 14] 0.0018465133
225   (14, 17] 0.0032791228
226   (17, 23] 0.0046654665
227   (23, 35] 0.0041095737
228   (35, 47] 0.0041335572
229   
230   
231   TESTE DO RATIO DE VEROSIMILHANÇA
232   
233   Valor do teste: 83.035390
234   Graus de liberdade: 34.000000
235   Valor percentual : 5.5226095e-006
236   
237   
238   
239   TEMPO TOTAL DE PROCESSAMENTO: 1.8421667 MINUTOS
240   



1   INVESTIGAÇÃO B (M=N?): 1995T1 a 1995T4
2   
3   PORTUGAL - MULHERES
4   
5   MODELO NÃO RESTRITO (Ha)
6   
7   DESTINO: EMPREGO (E)
8   
9   Mean log-likelihood -0.195360

10   Number of cases 4940
11   
12   Covariance matrix of the parameters computed by the following method:
13   Inverse of computed Hessian
14   
15   Parameters Estimates Std. err. Est./s.e. Prob. Gradient
16   ------------------------------------------------------------------
17   IDADE_E -0.1095 0.0156 -7.019 0.0000 0.0000
18   CASAD_E 0.6393 0.2912 2.196 0.0141 -0.0000
19   CHEFE_E -0.9583 0.7461 -1.284 0.0995 0.0001
20   E_SEC_E -0.5439 0.2973 -1.830 0.0337 0.0000
21   E_SUP_E 1.0616 0.4286 2.477 0.0066 0.0001
22   ESTRG_E 0.1714 0.6659 0.257 0.3984 0.0000
23   SUBSD_E 0.4568 0.6283 0.727 0.2336 0.0000
24   TENUR_E 0.0047 0.0015 3.062 0.0011 0.0000
25   FIMCT_E 1.5304 0.3365 4.548 0.0000 -0.0000
26   DESPS_E 1.0319 0.4147 2.488 0.0064 0.0000
27   ACORE_E -0.7322 0.5280 -1.387 0.0828 0.0000
28   ALENT_E 0.4183 0.3831 1.092 0.1374 0.0001
29   ALGAR_E -0.2710 0.4883 -0.555 0.2895 0.0000
30   CENTR_E 0.3472 0.3522 0.986 0.1621 -0.0000
31   LISVT_E 0.0791 0.2842 0.278 0.3904 0.0000
32   MADEI_E -0.2255 0.4171 -0.541 0.2943 -0.0000
33   MIDADE_E 0.0677 0.0235 2.877 0.0020 -0.0000
34   MCASAD_E -0.2612 0.4689 -0.557 0.2888 0.0000
35   MCHEFE_E 1.2227 0.8783 1.392 0.0819 0.0001
36   ME_SEC_E 0.8019 0.6102 1.314 0.0944 0.0001
37   ME_SUP_E -1.0448 1.1300 -0.925 0.1776 0.0000
38   MESTRG_E 1.5125 1.4108 1.072 0.1418 -0.0000
39   MSUBSD_E -0.0822 0.7775 -0.106 0.4579 0.0000
40   MTENUR_E -0.0047 0.0028 -1.681 0.0464 0.0000
41   MFIMCT_E 0.2898 0.5072 0.571 0.2838 0.0000
42   MDESPS_E -0.0681 0.6545 -0.104 0.4585 -0.0000
43   MACORE_E -0.1314 1.0372 -0.127 0.4496 -0.0000
44   MALENT_E -0.1444 0.7168 -0.201 0.4202 0.0000
45   MALGAR_E 1.5285 0.7400 2.065 0.0194 -0.0000
46   MCENTR_E 1.1283 0.6355 1.776 0.0379 0.0001
47   MLISVT_E 0.5646 0.5977 0.945 0.1724 -0.0001
48   MMADEI_E 1.1638 0.7220 1.612 0.0535 0.0000
49   MCNST_E -1.0864 0.7488 -1.451 0.0734 0.0000
50   
51   Number of iterations 99
52   Minutes to convergence 2.24933
53   
54   
55   SEGMENTOS DA PIECEWISE-CONSTANT BASELINE HAZARD - DESTINO: E
56   
57   Duração (meses): Valor:
58   
59   [0, 1] 0.034554015
60   (1, 2] 0.0042062684
61   (2, 5] 0.013672934
62   (5, 8] 0.0093586625
63   (8, 11] 0.015002359
64   (11, 14] 0.0050487645
65   (14, 17] 0.0036699172
66   (17, 23] 0.0070709898
67   (23, 35] 0.010209004
68   (35, 47] 0.013389665
69   
70   
71   DESTINO: DESEMPREGO (U)
72   
73   Mean log-likelihood -0.152594



74   Number of cases 4940
75   
76   Covariance matrix of the parameters computed by the following method:
77   Inverse of computed Hessian
78   
79   Parameters Estimates Std. err. Est./s.e. Prob. Gradient
80   ------------------------------------------------------------------
81   IDADE_U -0.0908 0.0186 -4.895 0.0000 0.0000
82   CASAD_U -0.1031 0.3461 -0.298 0.3829 -0.0000
83   CHEFE_U 0.5070 0.4507 1.125 0.1303 -0.0000
84   E_SEC_U -0.1225 0.3079 -0.398 0.3454 0.0000
85   E_SUP_U 1.3944 0.4846 2.877 0.0020 0.0000
86   ESTRG_U -0.1312 0.9617 -0.136 0.4457 0.0000
87   SUBSD_U 2.2252 0.5548 4.011 0.0000 0.0000
88   TENUR_U 0.0029 0.0021 1.391 0.0821 0.0001
89   FIMCT_U 1.7551 0.3936 4.460 0.0000 -0.0000
90   DESPS_U -0.0095 0.6921 -0.014 0.4945 -0.0000
91   ACORE_U 0.3146 0.3935 0.799 0.2120 -0.0000
92   ALENT_U -0.6776 0.6415 -1.056 0.1454 -0.0000
93   ALGAR_U -5.1254 5.1754 -0.990 0.1610 0.0000
94   CENTR_U -1.1516 0.6187 -1.861 0.0313 -0.0000
95   LISVT_U -0.3448 0.3348 -1.030 0.1516 0.0000
96   MADEI_U 0.1055 0.4069 0.259 0.3977 -0.0000
97   MIDADE_U 0.0396 0.0289 1.370 0.0853 -0.0000
98   MCASAD_U -0.4289 0.4887 -0.878 0.1901 0.0000
99   MCHEFE_U -0.5660 0.7113 -0.796 0.2131 -0.0000

100   ME_SEC_U 0.4569 0.6547 0.698 0.2426 -0.0000
101   ME_SUP_U 0.9942 0.7246 1.372 0.0850 -0.0000
102   MESTRG_U -3.2720 4.5448 -0.720 0.2358 0.0000
103   MSUBSD_U -0.8981 0.7376 -1.218 0.1117 0.0000
104   MTENUR_U -0.0018 0.0034 -0.528 0.2989 -0.0000
105   MFIMCT_U -1.4418 0.5612 -2.569 0.0051 -0.0000
106   MDESPS_U -0.3626 0.9055 -0.400 0.3444 -0.0000
107   MACORE_U 0.4224 0.6917 0.611 0.2707 0.0000
108   MALENT_U 0.9791 0.8980 1.090 0.1378 0.0000
109   MALGAR_U 5.3778 5.2383 1.027 0.1523 0.0000
110   MCENTR_U 1.8590 0.8148 2.282 0.0113 -0.0000
111   MLISVT_U 0.7108 0.6239 1.139 0.1273 -0.0001
112   MMADEI_U 1.2173 0.6286 1.937 0.0264 0.0000
113   MCNST_U 0.7232 0.7886 0.917 0.1796 -0.0000
114   
115   Number of iterations 170
116   Minutes to convergence 3.84817
117   
118   
119   SEGMENTOS DA PIECEWISE-CONSTANT BASELINE HAZARD - DESTINO: U
120   
121   Duração (meses): Valor:
122   
123   [0, 1] 0.020123357
124   (1, 2] 0.0064509405
125   (2, 5] 0.010825504
126   (5, 8] 0.0054089655
127   (8, 11] 0.0059384571
128   (11, 14] 0.0071730998
129   (14, 17] 0.0029273225
130   (17, 23] 0.0041804261
131   (23, 35] 0.0059227297
132   (35, 47] 0.0065991063
133   
134   
135   MODELO RESTRITO (Ho)
136   
137   DESTINO: EMPREGO (E)
138   
139   Mean log-likelihood -0.201800
140   Number of cases 4940
141   
142   Covariance matrix of the parameters computed by the following method:
143   Inverse of computed Hessian
144   
145   Parameters Estimates Std. err. Est./s.e. Prob. Gradient
146   ------------------------------------------------------------------



147   IDADE_E -0.0852 0.0109 -7.815 0.0000 0.0000
148   CASAD_E 0.5727 0.2240 2.556 0.0053 -0.0000
149   CHEFE_E -0.0710 0.3754 -0.189 0.4249 -0.0000
150   E_SEC_E -0.5772 0.2585 -2.233 0.0128 0.0000
151   E_SUP_E 0.7351 0.3968 1.853 0.0320 0.0000
152   ESTRG_E 0.1530 0.6017 0.254 0.3996 -0.0000
153   SUBSD_E 0.6556 0.3522 1.862 0.0313 -0.0000
154   TENUR_E 0.0026 0.0012 2.158 0.0155 0.0000
155   FIMCT_E 2.1002 0.2236 9.391 0.0000 0.0000
156   DESPS_E 1.3727 0.2957 4.643 0.0000 -0.0000
157   ACORE_E -0.7671 0.4613 -1.663 0.0482 -0.0001
158   ALENT_E 0.4498 0.3179 1.415 0.0786 0.0000
159   ALGAR_E 0.4630 0.3262 1.419 0.0779 -0.0000
160   CENTR_E 0.6730 0.2807 2.397 0.0083 -0.0001
161   LISVT_E 0.1829 0.2478 0.738 0.2302 -0.0001
162   MADEI_E 0.2032 0.3248 0.626 0.2658 0.0000
163   
164   Number of iterations 47
165   Minutes to convergence 0.82517
166   
167   
168   SEGMENTOS DA PIECEWISE-CONSTANT BASELINE HAZARD - DESTINO: E
169   
170   Duração (meses): Valor:
171   
172   [0, 1] 0.020245790
173   (1, 2] 0.0024297976
174   (2, 5] 0.0077854238
175   (5, 8] 0.0050869248
176   (8, 11] 0.0080119009
177   (11, 14] 0.0027072711
178   (14, 17] 0.0019632977
179   (17, 23] 0.0037839310
180   (23, 35] 0.0053157508
181   (35, 47] 0.0067134019
182   
183   
184   DESTINO: DESEMPREGO (U)
185   
186   Mean log-likelihood -0.162039
187   Number of cases 4940
188   
189   Covariance matrix of the parameters computed by the following method:
190   Inverse of computed Hessian
191   
192   Parameters Estimates Std. err. Est./s.e. Prob. Gradient
193   ------------------------------------------------------------------
194   IDADE_U -0.0829 0.0133 -6.238 0.0000 -0.0000
195   CASAD_U -0.1414 0.2499 -0.566 0.2857 0.0000
196   CHEFE_U 0.6013 0.3347 1.797 0.0362 0.0000
197   E_SEC_U -0.3452 0.2624 -1.316 0.0942 -0.0000
198   E_SUP_U 1.6465 0.3472 4.742 0.0000 0.0000
199   ESTRG_U -0.5921 0.9221 -0.642 0.2604 0.0000
200   SUBSD_U 1.8366 0.3653 5.028 0.0000 0.0000
201   TENUR_U 0.0019 0.0016 1.245 0.1067 -0.0000
202   FIMCT_U 1.6072 0.2850 5.640 0.0000 -0.0000
203   DESPS_U 0.6137 0.4293 1.430 0.0764 -0.0000
204   ACORE_U 0.4019 0.3170 1.268 0.1024 0.0000
205   ALENT_U -0.0634 0.4267 -0.148 0.4410 0.0000
206   ALGAR_U -1.3870 0.7381 -1.879 0.0301 -0.0000
207   CENTR_U -0.1702 0.3652 -0.466 0.3206 0.0000
208   LISVT_U -0.1423 0.2805 -0.507 0.3060 -0.0000
209   MADEI_U 0.5763 0.2957 1.949 0.0257 -0.0000
210   
211   Number of iterations 58
212   Minutes to convergence 1.01167
213   
214   
215   SEGMENTOS DA PIECEWISE-CONSTANT BASELINE HAZARD - DESTINO: U
216   
217   Duração (meses): Valor:
218   
219   [0, 1] 0.022404373



220   (1, 2] 0.0069431123
221   (2, 5] 0.011304460
222   (5, 8] 0.0054062173
223   (8, 11] 0.0057443080
224   (11, 14] 0.0068928395
225   (14, 17] 0.0028337329
226   (17, 23] 0.0040345056
227   (23, 35] 0.0056002967
228   (35, 47] 0.0063919755
229   
230   
231   TESTE DO RATIO DE VEROSIMILHANÇA
232   
233   Valor do teste: 156.94136
234   Graus de liberdade: 34.000000
235   Valor percentual : 1.0295232e-017
236   
237   
238   
239   TEMPO TOTAL DE PROCESSAMENTO: 8.8585000 MINUTOS
240   


