
TAXA DE DESEMPREGO CAIU DUAS DECIMAS PARA OS 16 5 POR CENTO

Retoma só deu
emprego a 10 mil
Desemprego desce pelo terceiro mês consecutivo mas entre junho e julho

só dez mil portugueses conseguiram encontrar um trabalho no País
PEDRO H GONÇALVES

Só10milpessoasconse guiram emprego nomêsde julho baixando em
duas décimas a taxa de

desempregopara os 16 5 Ape
sar de ser o terceiromês conse

cutivo que o desemprego desce
por cada um que conseguiu tra
balho perto de 90 continuaram
no desemprego Portugal fechou

omês de julho com 878mil desempregados
Os números foram ontem re

velados pelo Eurostat o gabine
te europeu de estatísticas e co
locam o País no quinto lugar do
desemprego a nível da União
Europeia ComPortugal a deixar
de ser o terceiro país da UE com
uma taxa de desemprego mais
elevada Grécia 17 6 Espa
nha 26 3 Chipre 17 3 e
Croácia 16 7 lideram o top
Mesmo assim os 16 5 de Lis
boa deixam Portugal bastante
acimadamédiadaUniãoEuro

peia que se fixanos 11
Quando se considera apenas

o desemprego jovem com me
nos de 25 anos Portugal tam
bém se encontra nos lugares ci
meiros com uma taxa de de
semprego de 37 4 atrás de
Espanha e Itália
O desemprego
jovem afeta no
caso português 139
mil indivíduos o
que compara com
147 mil no mês de
junho
Apesar da redu

ção em termos
mensais se anali
sarmos os dados em termos ho

mólogos a realidade é de que o
desemprego está agoramais ele
vado do que os valores regista
dos emjulho de 2012 16

A Comissão Europeia consi

derou encorajador que vários
países como Portugal tenham
vindo a reduzir ligeiramente a
taxa de desemprego mas ad

vertiu que a situa
ção ainda é muito
frágil e não é tem
popara celebrações
nemcomplacência

Após seis tri
mestres de recessão
e 10 trimestres de

desemprego cres
cente apontou o
comissário europeu

do Emprego László Andor é
encorajador quemuitos países
tenham conseguido reduzir li
geiramente o desemprego
mesmo numcontexto económi
co adverso

Há um caminho
muito complexo
pela frente

O primeiro ministro consi
derou ontem que os últimos
dados sobre o recuo do desem

pregomostramque a recupera
ção da economia portuguesa
é possível mas ainda existe
um caminhomuito complexo
pela frente
Pedro Passos Coelho consi

dera que o recuo da taxa de de
semprego não é um resultado

suficiente mas émais umresultadoquemostra que o País
tema possibilidade de cons
truir um caminho de recupera
ção da economia
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