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Importância da Protecção Social aos
trabalhadores rurais e das pescas
Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT) os trabalhadores rurais:


Estão expostos a elevados níveis de risco, como catástrofes naturais, o esgotamento dos
solos, a falta de água, a deflorestação, danos nas colheitas causados por pragas de insectos;



Estão expostos a uma maior incidência de doenças como o tétano, tuberculose, malária e
poliomielite;



Frequentemente não têm acesso a cuidados de saúde adequados, água, nutrição,
saneamento básico, habitação e locais de trabalho seguros, tornando-os vulneráveis a
doenças e à insegurança financeira;



Participam em mercados rurais fracos caracterizados por empregadores monopolistas,
excesso de mão-de-obra e infra-estruturas de transportes e comunicações insuficientes;



O trabalho rural é tipicamente casual, sazonal e com baixos salários o que faz com que
existam elevados níveis de desemprego, subemprego e pobreza;



A grande maioria está envolvida na agricultura, estando frequentemente expostos a
condições de trabalho muito perigosas, o que leva a um número elevado de mortes e
feridos por acidentes de trabalho.

De acordo com a OIT a grande maioria dos trabalhadores rurais que vivem em
países em desenvolvimento não se encontra coberta por nenhum tipo de protecção
social.
Com poucos recursos, baixos rendimentos e uma alta exposição a crises, a
população rural está particularmente vulnerável a grandes dificuldades
financeiras

O facto de serem excluídos da protecção social faz com que os
trabalhadores rurais não possuam as ferramentas necessárias para fazer
face a esses mesmos riscos

Os trabalhadores das pescas encontram-se sujeitos a riscos e vulnerabilidades que
tornam imperativo o desenvolvimento de condições particulares de protecção social:
• A captura de peixe é feita em condições adversas resultado do ambiente em que se realiza.
Quando as condições meteorológicas são hostis ou quando a própria actividades de captura
apresenta um risco, a taxa de acidentes e mortes pode ser bastante elevada;
• Esta é uma actividade com grandes tradições, entre as quais se destaca o não pagamento
de um salário fixo, pelo que os trabalhadores são frequentemente pagos com base numa
percentagem sobre a captura efectuada, o que trás alguma insegurança financeira.
• A insegurança financeira pode aumentar os riscos de acidente uma vez que leva os
trabalhadores das pescas a permanecerem mais tempo no mar, mesmo em condições
adversas, para aumentarem o seu rendimento, bem como torna os seus rendimentos muito
associados a factores externos como as condições climatéricas e à sazonalidade.
• Muitos destes trabalhadores são proprietários-operadores que vivem em comunidades
remotas com poucas alternativas de emprego.

• Em casos de acidente ou doença quando estão em alto mar, um pescador pode estar longe
de cuidados médicos profissionais e deve contar apenas com os colegas membros da
tripulação para prestar os primeiros cuidados antes de regressar a terra

• Apesar das especificidades que englobam cada uma destas actividades, quer os
trabalhadores rurais quer os trabalhadores das pescas:


Desenvolvem actividades com uma grande componente de sazonalidade, com
rendimentos muito variáveis;



Estão muito expostos a uma grande variedade de riscos, principalmente quando
comparados a outras actividades profissionais;



Estão sujeitos a uma grande informalidade nas relações de trabalho, o que lhes dá um
grande peso no sector informal da economia.

• É determinante para o desenvolvimento social e económico de um país
assegurar a estes trabalhadores um nível básico de rendimento e o acesso a
serviços, cabendo a cada país o desenvolvimento de estratégias que permitam o
aumento da cobertura de protecção social a estes sectores, em linha com as
prioridades nacionais e viabilidade administrativa e financeira.
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Tipo de
Regime
?

• Regime Geral - A inclusão dos trabalhadores rurais
e das pescas no regime geral da protecção social
obrigatória
com
algumas
especificidades
relativamente aos trabalhadores por conta de
outrem e regime dos trabalhadores por conta
própria
• Regime Especial - A definição de um regime
especial apenas para os trabalhadores rurais e das
pescas de forma a se adequar especificamente às
características destas actividades
• Regime Voluntário - que confira uma protecção
social análoga à da segurança social contributiva
obrigatória, mas sem exigir que se baseie numa
relação de trabalho conhecida como tal,
associando-a a outros requisitos
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Âmbito
Pessoal

• Definição Geral
• Homens e mulheres entre os 18 e os 59 anos cuja principal fonte de
rendimento é a agricultura e a pecuária ou a pesca e a piscicultura, no
mar, em lagos ou em massas de água interior.
• Definição Detalhada
• Trabalhadores inscritos marítimos que exercem actividade profissional na
pesca local e costeira, sob a autoridade de um armador de pesca ou do
seu representante legal
• Proprietários de embarcações de pesca local que integrem o rol de
tripulação e exerçam efectiva actividade profissional nestas embarcações
• Apanhadores de espécies marinhas
• Pescadores apeados
• Trabalhadores que exercem actividades agrícolas ou equiparadas, sob a
autoridade de uma entidade empregadora, prestadas em explorações
que tenham por objecto principal a produção agrícola
• Trabalhadores que exercem actividade em explorações de silvicultura,
pecuária, horto fruticultura, floricultura, avicultura e apicultura e em
actividades agrícolas ainda que a terra seja apenas para suporte de
instalações
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Incidência
contributiva
sobre
remuneração
real,
convencionada
ou declarada

• É necessário ter em atenção que uma das
características deste tipo de trabalhadores é a
sazonalidade
e
a
irregularidade
nas
remunerações auferidas.
• As taxas contributivas podem incidir:
• a) sobre as remunerações declaradas pelos
trabalhadores rurais e das pescas
• b)
estabelecem-se
remunerações
convencionais às quais se aplica a taxa
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Que taxas
contributivas
?

• Taxa contributiva única, por exemplo
equiparada à dos trabalhadores por conta de
outrem?
• Várias taxas contributivas adaptadas a cada
uma das categorias de trabalhadores a
considerar, exemplo a taxa dos trabalhadores
rurais e a taxa dos trabalhadores das pescas
• Faz-se depender a taxa contributiva da idade e
das contribuições efectuadas
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Prazo de
Garantia
?

• Qualquer uma destas actividades profissionais
possuem elevados riscos, sendo principalmente
notório no caso dos trabalhadores das pescas
que, em Angola, inserem-se nas listas das
actividades penosas e desgastantes. É
necessário que os prazos de garantia reflictam
esta realidade.
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Cobertura
?

• Regime Alargado
• Protegidos nas eventualidades de velhice,
invalidez, morte e prestações familiares
• Regime Parcial
• Protegidos apenas nas eventualidades de
velhice, invalidez e morte
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