
Desemprego volta
a descer em Julho e
está agora em 16r5
Eurostat Taxa dos meses anteriores foi revista em baixa É preciso um
descalabro no final do ano para Governo falhar previsão de 18 2
O desemprego voltou a recuar em
Julho pelo terceiro mês consecuti
vo A descida da taxa pode dever se
a motivos sazonais mas o certo é
que não só deixa boas perspectivas
para os números do terceiro trimes
tre como sinaliza que dificilmente
se vai ultrapassar a meta prevista
pelo Governo para este ano
Os dados foram publicados na sex
ta feira pelo Eurostat a taxa de de
semprego da economia portuguesa
recuou duas décimas

em Julho e está agora em 16 5 É
o terceiro mês consecutivo em que
o desemprego recua em Portugal
Mais o gabinete estatístico reviu
em forte baixa os números dos últi

mos meses Por exemplo o desem
prego de Junho foi revisto para
16 7 quando o último valor esti
mado apontava para 17 4 Sabe
mos que foi o terceiro mês conse

cutivo em que o valor do desem
prego baixou o Eurostat fez tam
bém uma correção dos meses ante
riores o que significa que esta bai
xa neste mês de facto é maior do
que aquilo que parece afinal o de
semprego não terá sido tão eleva
do quanto foi divulgado nos últi

mos três meses notou o primeiroministro que pediu cautela na
análise Sabemos que ainda temos
um caminho muito complexo à nos
sa frente é natural que a taxa de
desemprego não tenha um percur
so linear sempre descendente
acrescentou sublinhando que o im
portante nesta fase é proteger
muito bem estes dados de recupe
ração económica que têm vindo a
aparecer
Com o número de Julho o desem
prego médio dos primeiros sete
meses do ano situa se em 17 2
um ponto percentual abaixo da
previsão do Governo para o con
junto de 2013 Ou seja será preciso
um grande descalabro nos últimos
meses do ano para que os 18 2
previstos sejam ultrapassados Por
exemplo se nos meses que faltam
a taxa subir um ponto percentual
em cada mês o desemprego mé
dio de 2013 ficará ainda assim
dentro da previsão do Executivo
Os dados do Eurostat mostram

ainda que o desemprego jovem re
cuou um ponto percentual em Ju
lho para 37 4 do total e que
Portugal continua a ter a quinta
taxa de desemprego mais elevada
da União Europeia L R P

Diário Económico

16

S/Cor

494

18714

Nacional

Economia/Negócios

Diário

Página (s):
Imagem:

Dimensão:

Temática:Periodicidade:

Classe:

Âmbito:
Tiragem:02092013

Economia


