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lhar intermitentemente,arecibos verdes, ou
ainda na mais total clandestinidade. 

Sublevação
E embora à maior parte destes trabalhado-
res não ocorra fazer greve ou dar a cara por
reivindicações passíveis de conduzi-los ao
desemprego, outros começam a unir-se em
torno de associações  de tipo corporativo,
com forte presença na Internet, numa di-
nâmica de acção política sem precedentes
em Portugal. Preparem-se: eles começaram
a unir-se e estão prontos a contra-atacar.
Têm do lado deles as razões da justiça social
que determinaram mudanças recentes nos
enquadramentos jurídico-legais de países
como Espanha ou França, onde os traba-
lhadores precários têm vindo a ver reco-
nhecidos os seus direitos. Reclamam von-
tade política para alterar uma lei laboral
que não serve a marcha do mundo a que
Portugal se juntou. Um mundo que para os

Ser pobre define hoje em dia
algo muito concreto: é po-
bre alguém cujo rendimen-
to disponível familiar, de-

pois das transferências sociais, é inferior a
60% do rendimento mediano nacional. Em
Portugal são 20% do total da população, os
portugueses considerados pobres. Destes,
15% mantêm-se pobres ao longo de vários
anos e 40% trabalham – significando isto
que o dinheiro que ganham não chega (por
trabalhador) a 400 euros/mês. Estão eviden-
temente neste caso grande parte dos mais de
um milhão de trabalhadores precários con-
tabilizados em Portugal. Pessoas de todas as
idades – é transversal, a precariedade labo-
ral, cuja característica é precisamente atra-
vessar todas as faixas etárias e actividades –
sem um vínculo laboral que lhes assegure as
protecções sociais a que deveriam ter direi-
to (nomeadamente subsídios por doença e
desemprego), contratadas a prazo, a traba-

Precário – que não é estável; que não é seguro; incerto; sujeito a
contingências, a eventualidades; contingente; delicado; frágil; es-
casso; difícil; minguado; pobre; efémero; instável; inconsistente;
fugaz; passageiro.

Eles são pessoas iguais a si,ten-
tando levar vidas normais,com
trabalho,rendas de casa,contas
para pagar,doenças.¬Alguns
com filhos,pessoas a cargo,gen-
te que depende deles,e tudo o
que transforma uma vida sem
protecções sociais numa vida
duríssima,sem perspectivas,e
constantemente ensombrada
pelo espectro da pobreza.¬Em
Portugal,estimam-se em mais
de um milhão os trabalhado-
res precários.¬Mas o núme-
ro duplica se falarmos de vidas
precárias.
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Pobreza não é fatalidade
Isto, embora seja conhecida a vocação dos por-
tugueses para tolerarem a pobreza, encarando-a
como obra do destino, improvável de ser reba-
tida – refira-se a este propósito um estudo re-
cente sobre a pobreza levado a cabo pela Co-
missão Nacional Justiça e Paz, que revelou que
uma parte importante dos portugueses encara
a pobreza como uma fatalidade, e não como
aquilo que objectivamente é: um atentado con-
tra os direitos humanos, contradição que resul-
ta da colisão entre um sistema económico aber-
to agressivo e uma Europa social em constru-
ção embargada pelo próprio sistema.

O exemplo espanhol
Se é certo que o mundo do trabalho mudou,
sendo já coisa do passado o modelo de vida pro-
fissional que remetia as pessoas para uma úni-
ca actividade ao longo de toda a existência (mo-
delo em que uma carreira na função pública re-
presentava o paradigma da segurança), a
verdade é que é preciso ajustar a nova realida-
de à vida concreta das pessoas, vida que tem, co-
mo se sabe, despesas fixas, gravidezes, filhos,
doenças, desemprego. Em Espanha são mais de
três milhões os trabalhadores independentes,
que viram há semanas o seu novo estatuto reco-
nhecido: o que legalmente prevê o direito às
prestações sociais do Estado, com efeitos a par-
tir de 2009, para todos aqueles que passem a
quotizar mais 30 euros/mês para a Segurança
Social. Mais: a lei espanhola determinou ainda
que fossem estabelecidos incentivos, tais como
uma menor quotização para os menores de 30
anos (menores de 35 no caso das mulheres). 

Trabalho precário não é trabalho
independente
Mas ressalve-se: as pessoas que contam as suas
histórias de vida neste trabalho não são traba-
lhadores independentes. São trabalhadores
precários, significando isto que pela circuns-
tância de trabalharem a recibo verde (à seme-
lhança do que fazem os independentes, fre-
quentemente advogados, médicos, jornalistas)
ou sem contrato, estão sujeitos a ficar desem-
pregados amanhã – sendo que a lei, que erra-
damente os considera como independentes,
não lhes assegura por este motivo qualquer
protecção social. Cumprem horários, traba-
lham nas instalações de quem lhes paga (nem
sempre ao final do mês), por vezes durante
anos, mas não têm 13.º nem 14.º mês, não têm
subsídio de desemprego, nem de doença, nem
de maternidade/paternidade, nem de funeral.
São pessoas desprotegidas pelo Estado em to-
das as frentes, Estado que não lhes reconhecen-
do estes direitos, as coloca numa situação de in-
sustentável precariedade. 

Ninguém está a salvo
«O que é indiscutível é que este problema afecta
cada vez mais gente, de todas as idades e áreas de
actividade», diz João Pacheco. «As pessoas têm
muito aquela ideia de que os jornalistas estão
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portugueses rapidamente transformou (na
verdade da noite de 31 de Dezembro de
2001 para o dia de 1 de Janeiro de 2002) um
café a 50 ou 60 escudos num mesmo café a
50 cêntimos de euro. Ou seja, o dobro. Al-
guns economistas e observadores são unâ-
nimes: a política económica expansionista
que decorreu da entrada de Portugal na Zo-
na Euro é responsável pela vaga crescente
de precariedade em Portugal. Gente que
trabalha sem contrato, a recibos verdes, ao
negro, intermitentemente. Não são contu-
do intermitentes as rendas de casa e as con-
tas para pagar. Gente que faz o que pode pa-
ra se manter de cabeça erguida, num mun-
do que pede cada vez mais liquidez, poder
de compra, transacção, sinais exteriores de
riqueza.

Precários unidos
João Pacheco, jornalista, 26 anos, é um des-
ses precários militantes e um dos fundado-
res de um movimento chamado Precários
Inflexíveis, «que nasceu das cinzas do pri-
meiro desfile de trabalhadores precários
que houve em Portugal, no dia 1.º de Maio
de 2007», conta João Pacheco. «Percebe-
mos entretanto que podíamos fazer mais do
que desfilar em protesto uma vez por ano, e
isso ficou provado na Feira do Trabalho Pre-
cário que organizámos em frente ao Minis-
tério do Trabalho, na Praça de Londres, em
Lisboa. Tínhamos um megafone, e encená-
mos um leilão de trabalhadores precários,

com patrões de cartola a comprar trabalha-
dores precários: 
– Tenho aqui cem trabalhadores!
– Mas com direitos ou sem direitos?
– Sem direitos!
– Homens ou mulheres?
– Mulheres!
– Ainda melhor!
“Queria aqui deslocalizar 500! E queria des-
pedir 300!”.»

Uma paródia aos antigos mercados de es-
cravos, certamente muito cómica, mas ainda
assim expondo uma realidade que é preciso
alterar, e que provoca grande sofrimento na
vida de um número crescente de portugue-
ses. «Os Precários Inflexíveis são pessoas di-
ferentes entre si. Para além de mim, há um
crítico de música do Público, um represen-
tante do SINTTAV (Sindicato Nacional dos
Trabalhadores das Telecomunicações e Au-
diovisual, em representação dos trabalhado-
res precários de empresas ligadas à televisão,
telecomunicações móveis, cabo, etc.), estu-
dantes-trabalhadores, uma professora de ve-
la. Todos a recibos verdes, sim.»

Mobilização apartidária
E como olha João Pacheco para esta movi-
mentação política subterrânea em torno des-
te problema social grave? «Não estou ligado
a nenhum partido político, nem a nenhum
sindicato, nem tenciono vir a estar. Trata-se
de uma militância pessoal, que funciona au-
tonomamente das sensibilidades políticas.
Vejo isto como uma possibilidade de pressão,
tanto junto dos partidos políticos, como jun-
to das empresas. É preciso que ponham a
mão na consciência, até porque nós chegare-
mos às comissões parlamentares, sim. Por
outro lado, isto é gerador de um grande mal-
-estar entre a população, porque há cada vez
mais pessoas desesperadas, e o país não pode
indefinidamente alimentar uma situação de
instabilidade e exclusão social como aquela
em que vivemos. Nós temos de poder ter pe-
lo menos tantos direitos sociais como os nos-
sos pais tiveram. Somos a primeira geração a
ter uma vida pior do que eles tiveram, com
cada vez menos direitos laborais, e é preciso
mudar isso, porque não é inevitável, ao con-
trário do que muitos pensam.»
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João Pacheco, 26
anos, jornalista

precário, vai usar o
prémio Gazeta de

Revelação para
pagar a sua dívida à

Segurança Social.

Mal- estar«Somos a primeira
geração a ter uma vida pior do que a
anterior,com menos direitos laborais,
e é preciso mudar isso.»



ção e responsabilidades associadas, quanto a
elas inexoravelmente regulares, como é o ca-
so das despesas de uma casa. Uma vida ins-
tável, mas ainda assim a única forma que ar-
ranjam de deixar a casa dos pais.

Falsos recibos verdes
«Sou uma precária porque por força das cir-
cunstâncias tive de começar a trabalhar pa-
ra poder custear os meus estudos universitá-
rios. Durante os últimos três anos estive nu-
ma posição precária. Trabalhei com os
chamados falsos recibos verdes, que é quan-
do uma pessoa trabalha por conta de outrem,
continuadamente, usando as instalações
dessa empresa ou instituição, tendo um ho-
rário fixo, mas sendo paga como se fosse uma
trabalhadora independente.»Cláudia traba-
lhou durante dois anos numa empresa que
funciona com trabalhadores sem contrato,
ou seja, trabalhadores sem subsídio de doen-
ça, de maternidade, de funeral, de férias, de
Natal, e nem sequer de alimentação. Era pa-
ga a três euros e meio à hora, valor que afir-
ma não sofrer actualizações há cinco anos:
«Só tinha um dia de folga por semana, mas
para conseguir fazer mais dinheiro tinha a
possibilidade de fazer horas extraordinárias,
que eram pagas ao mesmo valor, ou seja, 3,5
euros/hora, por incrível que pareça. E as pes-
soas sujeitam-se porque são na sua maioria

estudantes, que precisam absolutamente de
ganhar dinheiro para sobreviver.»

Denúncia
«Nessa empresa eu fazia apoio ao cliente. 
É uma empresa que presta serviços de call
center a outras empresas. Conseguia entre
400 e 600 euros por mês, fazendo um part-
-time, o que me permitia estudar. Para tirar
600 euros, tinha de trabalhar a tempo intei-

ro, o que acontecia durante as minhas férias
da faculdade. Como se não bastasse, essa
empresa obriga as pessoas a fazer (e a pagar
do bolso delas) um seguro de acidentes pes-
soais. Sempre me recusei a fazer esse segu-
ro, embora eles ameaçassem constante-
mente, dizendo que no mês seguinte não po-
deríamos receber se não tivéssemos o tal
seguro. Uma outra ilegalidade que acontece
nessa empresa é eles obrigarem as pessoas a
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mais protegidos do que o comum dos profis-
sionais, mas isso não corresponde à realidade.
Um jornalista com experiência e um excelen-
te curriculum, tenha ele 30, 40 ou 60 anos, se
por algum motivo perder o contrato que tem,
dificilmente encontrará trabalho no merca-
do da imprensa. Porque não se contrata nin-
guém, a não ser que esse jornalista seja uma
estrela da televisão, um pivot,por exemplo.» 

A alguém da sua geração que dissesse a
João Pacheco que a precariedade é inevitável
numa economia de mercado, o jovem jorna-
lista responderia que «os nossos filhos tam-
bém deveriam ter direito a passar férias com
os pais no Algarve, e no entanto, se a situação
se mantiver, os meus filhos não vão poder
passar férias comigo em lado nenhum, por-
que eu não tenho direito a ter férias. E se eu fi-
car doente, espero que ainda exista Igreja e
que possa ajudar-me cuidando dos meus fi-
lhos. Se eu dependesse do meu trabalho esta-
ria a passar dificuldades. E no entanto, quan-
do eu estou a trabalhar e telefono às pessoas,

dou a cara pelos jornais e revistas onde o meu
trabalho é publicado regularmente. Dou a ca-
ra por empresas que estão entre as maiores
empresas de comunicação social em Portu-
gal. E isso é o que dói mais. A minha família es-
teve sempre ligada aos jornais [João é filho do
escritor e jornalista Fernando Assis Pacheco
e de Maria do Rosário Ruela Ramos, ex-pro-
prietária do extinto Diário de Lisboa],e o facto
de estar a ser explorado é para mim uma ofen-
sa grande. Tenciono aliás abandonar o jorna-
lismo a breve prazo.» 

Resta acrescentar que João ganhou o pré-
mio Gazeta de Revelação 2006, valor que
usará para pagar a sua dívida à Segurança So-
cial – intenção que foi revelada na cerimónia
de entrega dos prémios, diante do Presiden-
te da República, num pequeno discurso que
foi aliás muito aplaudido e teve honras de te-
lejornal: «Agora sou um ícone passageiro da
luta antiprecariedade, há coisas piores (ri-
sos), isso não me envergonha, mas preferia
ter um contrato, direitos, uma vida estável.

centers fazem-no porque é o que o mercado
de trabalho lhes oferece. As pessoas mais ve-
lhas, com outras profissões, que trabalham
nos call centersaté às dez ou até à meia-noite,
fazem-no porque precisam de ganhar esse
dinheiro extra. Mas ninguém está contente,
como é evidente. Quem é que quer fazer car-
reira num call center, a recibos verdes e sem
quaisquer direitos? Isso não é interessante
para ninguém.» Cláudia sabe que o mundo
hoje é outro e que a tendência é para a vida
laboral ser cada vez mais feita de várias opor-
tunidades: «Antigamente as pessoas com-
prometiam-se a vida toda com um trabalho,
a vida toda com uma pessoa, a vida toda com
uma casa, a vida toda com uma cidade. Hoje
nada disso é assim. E nós se calhar não que-
ríamos nada todos esses compromissos para
uma vida. Mas temos direito a ter direitos.»
Cláudia divide a renda de um apartamento
com outros trabalhadores-estudantes pre-
cários. Jovens cujos pais não podem finan-
ciar os estudos dos filhos, ou sequer a habita-

Dou a cara porque não tenho nada a perder,
não tenho qualquer perspectiva de vir a ter
qualquer contrato.» 

Jovens precários
Geração 500 euros, assim é chamada a ac-
tual geração de pessoas (nem sempre só as
mais jovens) que na melhor das hipóteses
consegue ganhar cerca de 500 euros por
mês, valor evidentemente insuficiente, no-
meadamente para poder ter em dia os im-
postos e as prestações para a Segurança So-
cial – transferências sociais obrigatórias, que
contudo os empregos sem contrato não as-
seguram. Cláudia Borralho tem 26 anos, é li-
cenciada pela Faculdade de Letras da Uni-
versidade Clássica de Lisboa em Língua e
Cultura Portuguesa, e pensa que na sua gera-
ção não é só o trabalho que é precário: «A
nossa habitação é precária, as nossas rela-
ções são precárias, tudo é precário. Os estu-
dantes-trabalhadores que trabalham nos call
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Margarida, 37 anos,
mãe solteira, nunca
conheceu outra
vida que não a da
precariedade. 
Dias de quase
faminta, natais sem
presentes, verões
sem férias.

Cláudia Borralho, 
26 anos, trabalhou
durante dois anos
num call center, a
três euros e meio à
hora, sem contrato
nem quaisquer
regalias sociais.

Vida«A nossa
habitação é

precária,as nossas
relações são

precárias,tudo é
precário.

Gostaríamos de ter
direito a ter

direitos» 
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Apta para trabalhar
Noémia não se chama Noémia, mas tem 62
anos, uma vida de trabalho ao negro, uma
prótese na anca que a impede de poder vol-
tar a trabalhar a dias, gente em casa que de-
pende dela, e pavor de não poder bastar-se
a si própria quando voltar a ficar sem traba-
lho – presta actualmente apoio a uma se-
nhora já de muita idade: «Actualmente eu
não posso fazer certos trabalhos, porque fui
operada duas vezes, a uma anca, e tenho
uma prótese. Estou a dar apoio a uma se-
nhora de idade, é um trabalho mais mental
do que físico, faço companhia à senhora,
trato da higiene dela, dou-lhe as refeições,
trabalho todos os dias da parte da tarde, e
aos sábados, domingos e feriados também
trabalho da parte da manhã. Aceitei não ter
folga, para poder ser prestável, e como me
sinto compensada em termos de ordena-
do...» Diz que tem de poder contar consigo
própria, «a pequeno prazo, e por isso acei-
tei estas condições, embora não tenha rega-
lias nenhumas. Quando a senhora  faltar fi-
co sem nada. Tenho a sorte de ter uma ren-
da de casa pequenina, mas tenho despesas,
claro, comida, luz e água. Não posso pedir a
reforma antecipada por invalidez porque
uma prótese não é considerada invalidez.
Fui a uma junta médica da Segurança Social
e consideraram-me apta para trabalhar.»

Pobreza mal vista
Noémia fala com amargura, sente-se injus-
tiçada, cansada de uma vida de precarieda-
de, sempre a braços com muitas dificulda-
des: «Houve momentos em que não havia
dinheiro para comer. Sim, isso já me aconte-
ceu muitas vezes. Hoje em dia já não se pas-
sa fome, mas há pobreza sim, e não é pouca.
Só que está encoberta. A pobreza hoje é mui-
to mal vista, ninguém quer parecer pobre, os
mais pobres são escondidos.»

Ao longo da sua vida, Noémia teve vários
empregos, mas só alguns (poucos) com
contrato: «Foi há muito tempo, sei lá eu que
descontos foram feitos. Já mais recente-
mente, tive um lugar de hortaliças num
mercado em Lisboa, durante nove anos,
mas aquilo não dava nada, e eu tive de largar
aquilo, e comecei a trabalhar para umas se-
nhoras. Uma dessas senhoras fazia-me os
descontos, mas só declarava oito contos,
quando eu ganhava na realidade 32 contos.
É muito difícil fazer as senhoras cumprir as
suas obrigações.»

Deixar a escola
Rui acabou de deixar a infância, tem 16 anos,
deixou de estudar – deixaram-no sair da es-
cola, porquê? «Estudei até ao 5.º ano, depois
tentei estudar à noite, mas não consegui fa-
zer o 6.º, porque faltava às aulas, fartei-me
da escola. Por isso arranjei um trabalho. Vi o
anúncio num jornal, e respondi.» Fala com
orgulho do feito, como se não existisse uma

lei que obriga a uma escolaridade mínima,
como se o trabalho que faz não fosse infan-
til, subordinado às regras duvidosas de uma
economia paralela – que funciona a par com
uma sociedade também ela paralela, como
se existindo numa outra dimensão, numa
sobreposição de tempos muito diferentes,
que estranhamente (e à boa maneira portu-
guesa) coexistem. 

Rui tem uma irmã um pouco mais velha
do que ele, que também já deixou a escola, e
que também já esteve a trabalhar ao negro.
E também ela diz que prefere trabalhar a es-
tudar, como se a precariedade não começas-
se também na educação que não terá. Olho
para eles e vejo outro país, o das pessoas a
quem coisas tão diferentes como o Plano
Nacional de Leitura ou o Programa Novas
Oportunidades não chegará, porque pri-
meiro é preciso comer, pagar a renda, e as
contas: «Eu queria ser mecânico, por isso
vou tentar tirar o 6.º ano outra vez. Sim, acho
que vou conseguir trabalhar e estudar. Eu sei
que não devia estar a trabalhar, mas eu tra-
balho porque quero, ninguém me obrigou. 
A minha vida, quando eu andava na escola,
não tinha jeito nenhum. Eu não fazia nada.
Agora é melhor. E ajudo em casa.»

Tudo apalavrado
Rui é quase uma criança, mas na casa dele,
embora todos trabalhem, vive-se com difi-
culdades, até porque há uma renda de 500
euros/mês para pagar, e por isso toda a aju-
da é bem-vinda. Numa casa assim, quem não
estuda tem de ir trabalhar: «Estou a traba-
lhar num talho. Chego às sete e meia da ma-
nhã ao talho, ajudo a fazer a montra, ajudo a
orientar as coisas para o resto do dia, depois
eles começam a arranjar a carne para ir pa-
ra fora, e aí pelas nove começo a fazer as en-
tregas. Entrego a carne em restaurantes, an-
do a pé, com um carrinho para as coisas mais
pesadas, que eu empurro. Depois dos res-
taurantes faço as entregas nas casas particu-
lares. Saio às seis da tarde. Páro uma hora pa-
ra comer, da uma às duas.»

«Não tenho contrato, nem regalias so-
ciais. É tudo apalavrado. Folgo ao domingo e
à segunda. Tiro 400 euros limpos. Pagam-
me mais ou menos dez euros por dia. Gosto
do trabalho, e do patrão, dou-me bem com
ele. Eu tenho 16 anos, a lei permite que eu
trabalhe.» Diz que o trabalho lhe ensinou
coisas sobre a vida. Que coisas?, pergunto.
«Acho que a vida é difícil, agora que trabalho
é que entendo quanto custa a vida. O que é
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passar recibos vários dias antes de lhes paga-
rem, ou seja, as pessoas declaram antes de
tempo que receberam o que ainda não rece-
beram de facto. É preciso denunciar isto.»

«Pelo menos não me sinto
explorada»
Entretanto, Cláudia despediu-se, encon-
trando-se actualmente a trabalhar como in-
dependente. Dá aulas, explicações de língua
e cultura portuguesa para estrangeiros. É ela
que faz a gestão do seu tempo, embora evi-
dentemente considerando as necessidades
dos explicandos:«Há dias em que tenho dois
explicandos, outros em que tenho quatro, é
variável. É uma actividade de que gosto, que
me ocupa cerca de seis horas diárias, consi-
go fazer o mesmo dinheiro que ganhava no
call center, e pelo menos não me sinto explo-
rada.» Não terá, pelo menos para já, uma vi-
da menos precária do que quando passava
falsos recibos verdes, mas como trabalhado-
ra independente tem uma outra margem de
manobra (para tentar por exemplo incre-
mentar a sua actividade, ou mudar de cida-
de, ou de país), o que lhe abre outras pers-
pectivas. Quando há eleições Cláudia Bor-
ralho vota: «O meu voto, quanto mais não
seja, tem de poder ser um voto de protesto.
Percebo quem não vota, mas sei que está er-
rado, porque quem não vota perpetua a en-
trega do poder a quem não tem a intenção
de defender os interesses da generalidade. A

abstenção retira talvez legitimidade, mas
não retira poder aos políticos. Porque eles
são eleitos à mesma, e tomam decisões por
todos, incluindo pelos que não votam.»

Natais sem presentes, 
verões sem férias
Margarida (nome fictício), 37 anos, mãe
solteira, nunca conheceu outra vida que
não a da precariedade. Por detrás de um sor-
riso e de uma boa disposição quase perma-
nentes, escondem-se anos e anos de cons-
tantes dificuldades, rendas de casa muitas
vezes impossíveis de cumprir, dias de qua-
se faminta, natais sem prendas, verões sem
férias e muitos estratagemas para manter
com ânimo uma vida funcional: «Tenho de
estar sempre a inventar, para conseguir
chegar ao fim do mês. Não tenho nada em
dia, impostos, segurança social, não consi-
go pagar nada disso, estou ilegal, não por
minha vontade, mas pela força das circuns-
tâncias. Quando se ganha 500 euros por
mês, e se tem uma renda de casa para pagar,
não se consegue pagar 150 euros de Segu-
rança Social todos os meses. Se me quise-
rem pôr na rua amanhã, não posso fazer na-
da, porque não tenho segurança nenhuma,
estou a recibos verdes.» 

Comer massa
Inventar, como gosta de dizer, é algo que
Margarida está habituada a aplicar a tudo,

nas refeições em casa, como nas activida-
des com a filha de nove anos: «Comemos
imensas vezes massa, porque o dinheiro
não dá para mais. Com a minha filha, tenho
de estar sempre informada sobre a oferta
de actividades infantis gratuitas, ou então
ir simplesmente para a rua, passear, e fazer
desporto. Vou com ela para a rua andar de
bicicleta, ou andar de patins, coisas que dão
para ocupar um dia de fim-de-semana sem
gastar dinheiro. Levo uma mochila com
água e sanduíches, e passamos um dia
agradável.

Educar contra o consumo
Por vezes, Margarida sente a pressão for-
tíssima do apelo ao consumo, que lhe entra
em casa através da filha. «Ela já sabe que a
nossa vida é assim, que há sempre pouco
dinheiro. Mas por vezes fica triste, claro.
Mas eu explico e ela percebe. Em contra-
partida, fazemos imensas coisas giras, que
muitos amigos dela não fazem, e isso com-
pensa-a. Felizmente ainda não chegou
aquela mania da roupa de marca. Aliás, nós
fazemos muita recuperação de roupa ve-
lha, cortamos mangas, transformamos
roupa velha em roupa nova, e ela adora fa-
zer isso. Eu vejo sempre as coisas pelo lado
positivo. A educação que lhe dou é anticon-
sumista, e isso é muito formador. Não é o
fim do mundo não podermos andar com
roupa de marca.»

Margarida divide casa (e uma renda de
500 euros) com alguém que está na mesma
situação. Anda a pé mais do que a conta, ra-
ramente sai à noite, nunca vai ao restauran-
te. Pergunto que perspectivas tem para o fu-
turo. Responde que é uma pessoa que vive
o dia-a-dia: «Gostava de trabalhar por mi-
nha conta. Actualmente sou moderadora de
um chatde SMS de teletexto. As pessoas en-
viam mensagens, que aparecem no meu
computador, e eu verifico se não há pala-
vrões, e se cumprem certas regras, e depois
aprovo e as mensagens passam no ecrã.»

Antigamente era assim
Noémia (nome fictício) nasceu há 62 anos
em Vila Real de Trás-os-Montes. Começou
a trabalhar com 12 anos, no tempo em que
as crianças trabalhavam sem pudor nem di-
reitos, muitas vezes sem remuneração.
«Comecei a trabalhar no Porto, fui criada de
servir uns cinco ou seis anos. Sentia-me um
bocado abandonada pela família, mas anti-
gamente isso era normal, era assim. Como
os meus patrões eram padrinhos dos meus
irmãos, nunca recebi um tostão por coisa
nenhuma – quando havia uma amizade não
havia remuneração, antigamente era assim.
Depois, teria uns 16 a ir para os 17, vim para
Lisboa, igualmente para servir. Sim, vivia
na casa das pessoas, dormia lá, comia lá, era
interna. Antigamente era assim, as criadas
de servir viviam na casa dos patrões.» 

Noémia, 62 anos,
trabalha sem
contrato, e sem
folgas. Dá apoio a
uma idosa acamada.
Quando a senhora
faltar, fica sem
trabalho.

Rui, 16 anos,
abandonou a
escola. Para ajudar
em casa, trabalha
num talho, das 7 e
meia da manhã às 6
da tarde. Sem
contrato.

Amargura«Hoje em dia 
já não se passa fome,mas há pobreza 
e não é pouca.Só que está encoberta,
a pobreza é hoje muito mal vista»
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que aprendi mais? Aprendi que levantar ce-
do custa mais do que parece. Mas nunca fal-
tei ao trabalho.»

Produção cultural intermitente
Carla Bolito, 34 anos, actriz, membro da Pla-
taforma dos Intermitentes das Artes do Es-
pectáculo e do Audiovisual explicou à nm
por que razão também ela é uma trabalha-
dora precária: «Estamos sujeitos aos ciclos
de produção, que apresenta ela própria essa
intermitência. A produção cultural, artísti-
ca, é por si intermitente, e por isso todas as
profissões ligadas a essas actividades são
afectadas por essa intermitência. Claro que
há companhias (de teatro, de bailado, or-
questras, etc.) que têm elencos fixos, ou se-
ja, artistas que são efectivos, que recebem
um ordenado ao fim do mês, tal como acon-
tece com a função pública, porque a maioria
destas companhias são estatais e têm a res-
ponsabilidade de manter um reportório, e
de formar públicos. Mas a maior parte das
companhias vive dos subsídios, que são ca-
da vez menores.»

Um outro sector que funciona com base
no trabalho dos intermitentes é o do cinema.
Carla Bolito explica que «a maior parte dos
filmes são feitos durante o Verão, e por isso
os profissionais do cinema passam o Verão
muito ocupados, cheios de trabalho, e de-
pois por vezes ficam sem trabalho durante o
Inverno. É preciso reconhecer o carácter in-
termitente da produção cultural, para de-

pois se poder desenhar um enquadramento
jurídico e legal que proteja estes profissio-
nais. Os recibos verdes, tal como existem no
nosso país, são uma pedra que não passa na
engrenagem. Mas para resolver isso é preci-
so perceber as especificidades de cada pro-
fissão, e criar regras para cada área de activi-
dade. Por detrás de um cartaz a anunciar um
espectáculo, estão centenas de pessoas, que
depois de o espectáculo sair de cena ficam
por vezes sem trabalho.»

Intermitentes dependentes
Trata-se portanto de definir um enquadra-
mento jurídico e legal correcto para estas
profissões: «Os trabalhadores das artes e do
espectáculo estão incorrectamente classifi-
cados como independentes. Mas a descrição
que a lei faz do trabalhador independente
não corresponde em nada à nossa realidade.
Porque nós dependemos de quem nos paga
a todos os níveis. O tempo de trabalho, o lo-
cal de trabalho, os meios, tudo isso é deter-
minado e disponibilizado pela entidade pa-
tronal. Um dos problemas mais difíceis que

estes trabalhadores enfrentam é a obrigato-
riedade de ter de pagar à Segurança Social
uma contribuição que é das mais altas, 150
euros, todos os meses, quer se esteja a traba-
lhar, quer não, quer se tenha auferido rendi-
mentos ou não. Isto não é justo, esta contri-
buição para a Segurança Social é altíssima, e
inviável para a maioria.»

Em França os intermitentes viram os seus
direitos reconhecidos, e deixaram por isso
de estar à mercê dos ciclos da produção cul-
tural. São mais de cem mil, os intermitentes
que em França passaram a beneficiar de um
regime específico de segurança social, que
entre outras coisas prevê um subsídio de de-
semprego para quando não há trabalho. Ac-
tores, encenadores, músicos, bailarinos,
mas também  técnicos de som, desenhado-
res de luz, electricistas, operadores de câma-
ra, costureiras, figurinistas, motoristas, etc.,
que passaram a estar protegidos por um en-
quadramento legal que lhes assegura agora
as indispensáveis regalias sociais uma vez
terminados os respectivos contratos numa
produção.«

Carla Bolito, 34
anos, trabalhadora
intermitente das
artes e do espectá-
culo, está sujeita
aos ciclos de produ-
ção, cuja intermitên-
cia, diz, é urgente
reconhecer.

Artes«Os recibos verdes são uma
pedra que não passa na engrenagem.
É preciso perceber as especificidades 
de cada profissão e criar regras»


