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Desemprego vai
prolongar queda,
mas ritmo
deverá abrandar

Taxa de desemprego deverá atingir o valor mais baixo dos últimos 17 anos.
No entanto, arrefecimento das exportações poderá ter impacto negativo.
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Os máximos históricos registados
na taxa de desemprego durante a

crise já são memórias dolorosas
do passado. Desde esse pico de

2013, o mercado de trabalho em

Portugal têm ganho ânimo e o rá-
cio tem seguido uma trajectória
de declínio, com a previsão para
este ano a não ser excepção.

A taxa de desemprego em Por-

tugal deverá fixar-se em 6,3%, o

valor mais baixo desde 2002,
quando registou 6,2% e que com-

para com os 16,4% de 2013, se-

gundo dados da base de estatística
da Comissão Europeia, AMECO.
A projeção fica um ponto percen-
tual (p.p.) abaixo da do Governo,
inscrita no Orçamento do Estado

para 2019.
O cenário é de regozijo para o

Governo e o primeiro-ministro
utilizou os dados como argumen-
to na mensagem de Natal. "Temos
mais 341 mil empregos criados",
disse, sobre o seu período de go-
vernação. No entanto, reconhe-
ceu que "há ainda muitas pessoas a

procurar emprego".
Em declarações ao Jornal Eco-

nómico, o presidente do ISEG,
João Duque, explica que o empre-
go em Portugal está associado ao

consumo e ao investimento, pelo
que um abrandamento da econo-
mia mundial e portuguesa, poderá
ter impacto no mercado de traba-
lho.

"As exportações portuguesas

estão muito associadas a bens e

componentes que integram siste-

mas de produção integrada, se

existir um arrefecimento das ex-

portações, é normal que tenha
impacto no emprego", referiu.
"Não quer dizer que haja um re-

trocesso, mas tende a haver uma
estabilização da taxa de desem-

prego", acrescentou.
No terceiro trimestre de 2018, a

população empregada aumentou
2,1% em relação ao trimestre ho-
mólogo, ou seja, um acréscimo de

99,8 mil empregados, com a taxa
de emprego no trabalhadores en-
tre os 15 e os 64 anos a registar
um acréscimo de 1,7 p.p. em rela-
ção ao trimestre homólogo, se-

gundo o boletim estatístico do
Ministério do Trabalho, Solida-
riedade e Segurança Social, relati-
vo a Novembro.

Entre estes trabalhadores, a

taxa de emprego era de 29% entre
a população mais jovem, enquan-
to os profissionais entre os 55 e os

64 anos representavam 59,6% da

taxa de emprego.
No mesmo período, o número

de pessoas desempregadas regis-
tou um decréscimo de 20,6% face

ao trimestre homólogo, com o

número de desempregados com
35 e mais anos a diminuir mais de

20%.
As perspectivas são que a ten-

dência continue, ainda que a um
nível mais moderado. Segundo as

projeções do Banco de Portugal,
no boletim económico de dezem-
bro, a taxa de desemprego deverá

registar em 5,3% em 2021.
É na região Norte do país que se

concentra o maior número de

desempregados, seguido por Lis-
boa e Vale do Tejo, com o setor
dos serviços a liderar a tabela dos

principais setores de origem do

desemprego.
No entanto, é a qualidade do

emprego que tem motivado as

críticas da oposição. Segundo da-
dos do Eurostat, relativos ao ter-
ceiro trimestre do último ano, re-
gistaram-se 897 milhares de con-
tratos temporários, um ligeiro au-
mento face a igual período do ano
anterior. Destes, 302 milhares
têm uma duração de sete a 12 me-
ses, enquanto 238,2 são de quatro
a seis meses. Por outro lado, o nú-
mero de contratos defull-time au-
mentou face ao período homólo-

go de 2017, enquanto o número
de contratos de part-time caiu. •
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