
Eurostat regista 877 mil
desempregados em
Portugal no mês de Agosto

O gabinete de estatística europeu divulgou ontem que a taxa
de desemprego em Portugal caiu 0 1 pontos percentuais num mês
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O PSD e o CDS reagiram ontem
positivamente à queda de 0 1
pontos percentuais na taxa de
desemprego em Portugal en
quanto a oposição preferiu pôr
a tónica no facto de sermos os

quintos na UE com a pior per
formance nesta área
Os últimos dados do Eurostat

mostram que houve uma redu
ção de 2 mil desempregados de
879 mil para 877 mil em Agos
to face a Julho o que põe a taxa
de desemprego nesse mês nos
16 5 contra os 16 6 regista
dos há quatro meses Por outro
lado o desemprego jovem até

aos 25 anos recuou para os
36 8 contra os 37 7 verifica
dos em Julho No boletim de
Agosto o gabinete de estatísti
ca da União Europeia reviu em
alta de 0 1 pontos percentuais a
taxa de desemprego para Por
tugal no mês de Julho 16 6 e
não 16 5 tendo também ajus
tado em baixa os valores do
desemprego divulgados no mês
passado sobre a zona euro de
12 1 para 12 e entre os 28
estados membros de 11 para
10 9 O Eurostat justifica esta
revisão com a inclusão no pro
cesso de cálculo da taxa de desem

prego dos dados mais recentes
do estudo da União Europeia
sobre a força de trabalho

Zona euro Na zona euro e na

UE a taxa de desemprego em
Agosto manteve se estável rela
tivamente ao mês anterior nos
12 a que correspondem 19 178
milhões de pessoas sem traba
lho Entre os 28 estados mem

bros as taxas de desemprego
mais baixas registaram se na
Áustria com 4 9 na Alema
nha com 5 2 e no Luxembur
go 5 8
Comparando Julho deste ano

com o mesmo mês do ano pas
sado a taxa de desemprego
aumentou em 16 estados mem
bros e manteve se estável na
Polónia tendo as subidas mais
acentuadas sido registadas em
Chipre de 12 3 para 16 9
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e na Greda de 246 para 27 9
Em contrapartida as quedas

mais significativas observaramse na Letónia de 15 6 para
11 4 entre os segundos trimes
tres de 2012 e 2013 e na Estó
nia de 10 1 para 7 9 agora
tendo como intervalo Julho de
2012 e Julho de 2013

REACÇÕES O PSD e o CDS PP
defenderam ontem que a taxa
de desemprego segue uma ten
dência positiva de descida assi
nalável igualmente ao nível do
desemprego jovem dando sinais
cada vez mais persistentes de
recuperação económica
Já o PS pela voz de Nuno Sá

defendeu que não houve redu
ção do desemprego e que a bai
xa se ficou a dever ao facto de o
Eurostat ter revisto em alta a
taxa registada em Julho de 165
para 16 6 O que aconteceu é
que o Eurostat veio dizer que em
Julho se enganou o que signifi
ca que o número de desempre
gados nesse mês foi ainda maior
que aquele que o organismo
comunicou à data e em Agosto
não houve alteração da situação
pelo que o desemprego se man
tém nos 165 Odeputado socia
lista acrescentou que para o PS
a questão fundamental é haver
um aumento dramático do núme

ro de portugueses que não rece
bem qualquer tipo de apoio
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