
Retoma A austeridade ficou definitivamente para trás em 2017. Há mais emprego,

os impostos aligeiraram e houve descongelamento de medidas penalizadoras
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? A economia portuguesa voltou
a crescer em 2017, o emprego au-
mentou, algumas medidas de aus-
teridade, como a sobretaxa do IRS,
foram erradicadas e a confiança
dos empresários e dos particula-
res voltou a fomentar o investi-
mento e o consumo. Os indicado-
res são, geralmente, positivos. Mas
há motivos para cautela.

"A economia está a crescer es-
pecialmente graças à procura cx
terna", analisa o economista loão
Duque. "O Banco de Portugal cal-
cula que o crescimento do ano
será de 2,6%, dos quais 0,8% repre-
sentam a procura interna e 1,8% a

procura externa. Portanto, se o tu-
rismo e a procura externa para-
rem, ficamos apenas com 0,8%, o

que é péssimo".
Em outubro, as exportações

portuguesas aumentaram 13%,

sem contabilizar as parcelas de
combustíveis e lubrificantes, en-
cerrando o trimestre com +10,2%
de vendas ao exterior do que no
homólogo do ano passado. Mas,
em outubro também, as importa-
ções cresceram 14,1%, desequili-
brando a balança comercial.

"A Europa é o destino de 70%
das nossas exportações e é onde

está 70% do nosso crescimento.
Ou seja, o crescimento da

economia portuguesa está nas
mãos da Europa. Eventualmente,
mercados como Angola ou Brasil
podem recuperar e compensar de

alguma forma, mas é sempre uma
incerteza. Em 2017, alinharam-se
uma série de coisas boas ao mes-
mo tempo e isso não acontece
sempre", alertou o economista.

Não há dúvidas que o consumo
interno aumentou e a confiança
dos consumidores também du-
rante o ano de 2017. A eliminação

Importações subiram
mais do que as
exportações, sendo
um sinal de alerta
progressiva da sobretaxa e a repo-
sição de salários na Função Públi-
ca serviram de "balão de oxigénio"
para as famílias massacradas pela
austeridade e impulsionaram o

regresso do crédito ao consumo.
Este ano, as insolvências de parti-
culares diminuíram 5,8%, segun-
do o Infotrust. No caso das empre-
sas, a diminuição foi de 23,1%.

"A nível orçamental, por muito
que o Governo queira dar 5€ aqui
ou 10€ ali, muitas dessas pessoas
que sentem um alívio, vão com-
prar mais uma prenda para o neto,
mas 5€ ou 10€ só dá para ir à loja
dos chineses e lá se vai o dinheiro
para o estrangeiro", criticou João

Duque, calculando que "sem o au-
mento da concessão de crédito,



teríamos só 0,1% ou 0,2% de au-
mento do consumo".

Admitindo ser positivo que, no
último trimestre, o "investimento
melhorou, porventura porque os

empresários portugueses, apoia-
dos pelo financiamento da banca
e o aumento da procura externa, e

com alguma estabilidade da "ge-
ringonça", terão começado a

apostar em investimento", João

Duque lembrou que, por outro
lado, no caso do investimento es-
trangeiro "não é com vinagre que
se apanham moscas".

Reestruturar o Estado
"O que está por fazer e é mais ur-
gente é a reestruturação da Admi-
nistração Pública. Fazer contratos
com os professores que não esta-
vam efetivos não é uma reestru-
turação. Gostava que perguntas-
sem aos pais se preferem que os
filhos não tenham médico no cen-
tro de saúde ou se faz mais dife-
rença serem 27 alunos por turma
em vez de 28", rematou o presi-
dente do Instituto Superior de
Economia e Gestão. •
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Engenheira
que se dedicou
à pastelaria

Ana Patrícia Correia ficou desempregada em 2013 e mudou de vida

Ana
Patrícia Correia, engenheira mecânica, 34 anos ficou

desempregada "no pico da crise", em 2013, e assim con-
tinuou durante cerca de três anos. Ao longo de um ano
procurou emprego na sua área de formação, mas não o

conseguiu. Por esse motivo, decidiu avançar para outra
área e criar o seu próprio emprego.

Sem oportunidades de emprego como engenheira mecânica, de-
cidiu lançar-se à aventura e juntar a necessidade de arranjar traba-
lho com a paixão pelos doces. Tirou o curso de pastelaria e abriu, re-
centemente, o seu próprio negócio em Famalicão, onde reside. É

uma pastelaria de inspiração francesa. Além do seu próprio empre-
go, criou outros dois postos de trabalho, um deles em "part time", e

quem o ocupa é o marido, Rui.
E se agora as coisas estão a correr bem, nem sempre foi assim.

Quando ficou sem emprego, esteve durante um ano a receber sub-
sídio desemprego, mas ela e o marido contavam apenas com o or-
denado dele, que é treinador e professor de natação. "Foi nessa al-
tura que ele arranjou mais um emprego como treinador pessoal. Ar-



ranjou-o por gosto, mas também por necessidade", diz frisando a

ajuda que a família deu na altura em que esteve desempregada e se

lançou na nova área.
Ana concorreu a um financiamento do lEFP para poder abrir a

pastelaria. "Tinha de estar desempregada há nove meses para con-
correr, e depois de aprovado tinha de estar desempregada outros
nove meses", nota a chefe pasteleira. "Primeiro pagávamos as des-
pesas com a casa, as contas, a comida e as despesas do carro", diz
enquanto recorda o dia em que chegou à estação de caminhos-de-
ferro de Famalicão, onde deixava o carro para ir para o emprego de
comboio, e o veículo estava batido. "Foi na altura em que estava para
ficar sem emprego e, por isso, o carro foi para a sucata". •
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Adelaide Sofia Cavadas passou ano e meio a enviar currículos

"E preciso
vontade
de trabalhar"

Adelaide

Sofia Cavadas começou a trabalhar aos 17 anos e,
entre um e outro balcão de lojas de roupa, licenciou-se
em Língua Gestual. Porém, quando avançou para o mes-
trado de 1." e 2° ciclo, teve de abandonar o emprego numa
papelaria para cumprir com as horas de estágio obrigató-



rias. A formação superior foi concluída em julho de 2015, mas des-
de essa data que esta mulher, agora com 33 anos e residente em Re-
carei, Paredes, procurava entrar no mercado de trabalho. Conse-
guiu-o somente no início deste ano, quando passou a integrar o qua-
dro de colaboradores de uma pastelaria. "Nunca tive a oportunida-
de de ter um emprego no âmbito da minha formação. Em 2013, des-
pedi-me de uma papelaria para poder terminar o mestrado e quan-
do concluí o estágio fiquei desempregada", recorda.

Adelaide Sofia garante que, ao longo de mais de ano e meio, cum-
priu todos os passos que um jovem licenciado dá para ser contrata-
do. Enviou currículos para escolas privadas e bateu insistentemen-
te à porta de empresas. "Mas só consegui dar algumas horas de ex-
plicações em centros de estudo. Não ganhava o suficientemente,
pois tenho uma filha desde 2013. Desisti de lecionar, porque um só
ordenado não dava para suportar as despesas de casa", lamenta.

Com o sonho colocado de parte, até porque abandonar a família
para dar aulas longe de casa nunca foi solução, Adelaide Sofia Cava-
das procurou alternativas noutros setores de atividade. Mas a bus-
ca de emprego revelou-se, uma vez mais, demasiado complexa. "Não
havia empresas a contratar funcionários", salienta. Por esse motivo,
quando no início deste ano, surgiu a hipótese de trabalhar numa
pastelaria, Adelaide Sofia, cansada de esperar, não hesitou. Ao IN, a
jovem defende que o mercado de trabalho ainda está difícil para
quem quiser escolher o emprego ideal e dentro da sua formação. "O

que é preciso é vontade de trabalhar", garante. •

Maior taxa
de emprego
No terceiro trimestre deste ano, a

taxa de emprego era de 54,3% (+1,7

pontos percentuais que no homólogo
de 2016). Este valor representa mais
175 900 portugueses no ativo e é o

valor mais elevado desde 2010.

PIB sobe ao nível
atingido em 2010
Oscilando entre 2,8%, 3% e 2,5% nos

três trimestres deste ano, os valores
do PIB alcançado pela economia este

anoja não se registavam desde

2010, depois de longos anos de valo-

res negativos.

Salário médio
sobe para 861€
No terceiro trimestre deste ano, o sa-
lário médio dos trabalhadores por
conta de outrem subiu para 861€
(+2l€ que no homólogo de 2016). 0
mais elevado está em Lisboa (9986)
e o mais baixo na Madeira (796€).

8,3%
é a taxa de desemprego
No terceiro trimestre deste ano, a taxa de desemprego
registada em Portugal era de 8,5%, o valor mais baixo

desde 2008.

13%
exportações
Em outubro, as exportações portuguesas aumentaram
13% (sem combustíveis e lubrificantes), terminando o

trimestre com +10,2% face ao homólogo de 2016.


