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10% DA POPULAÇÃO ACTIVA ESTÁ DESEMPREGADA EM PORTUGAL E
VERIFICOU-SE DESTRUIÇÃO LIQUIDA DE EMPREGO NO 1º TRIMESTRE DE 2005
RESUMO DESTE ESTUDO
No 1º trimestre de 2005, o desemprego oficial atingiu em Portugal 412.600
portugueses, mas o desemprego corrigido, muito mais próximo da realidade, calculado
com dados publicados pelo INE, atingiu 548.900.
Na mesma data a taxa oficial de desemprego era de 7,5%, enquanto a taxa de
desemprego corrigida atingiu 10%, portanto um valor, pela primeira vez em Portugal,
de dois dígitos.
No 1º trimestre de 2005, pela primeira vez também durante muitos trimestres,
verificou-se uma diminuição liquida de emprego, pois, de acordo com dados
publicados pelo INE, o emprego total em Portugal era, no 1º trimestre de 2005, inferior
ao existente no 4º Trimestre de 2004, em 39.600 postos de trabalho. Portanto,
contrariamente ao que o governo PS prometeu – criação liquida de mais 150.000
postos de trabalho – o que se está a verificar é uma destruição liquida de postos de
trabalho pois o seu numero , passou, entre o 4ºT2004 e 1ºT2005, de 5.133.900 para
5.094.400.
A análise dos dados publicados pelo INE revela também que a destruição de emprego
está atingir não apenas as profissões de “qualificação de banda estreita e de baixa
escolaridade” como sucedeu nos anos anteriores, embora continuem a ser os
trabalhadores destas profissões os mais atingidos pelos despedimentos ( - 76.300
entre 4º Trim.2003 e o 4º Trim. de 2004; e - 48.700 entre o 4º Trim. 2004 e o 1º Trim.
de 2005), mas também começa a atingir os trabalhadores de “qualificação e
escolaridade média” (menos - 31.700 postos de trabalho entre o 4ºTrim. de 2004 e o
1º Trim.2005) e mesmo algumas profissões de “elevada escolaridade e qualificação”
(entre o 4º Trim. de 2004 e o 1º Trimestre de 2005, os postos de trabalhado de
“especialistas das profissões intelectuais e cientificas” diminuíram em - 11.400).
Os dados do INE também revelam que, entre o 4º Trimestre de 2001 e o 1º Trimestre
de 2005, o desemprego total aumentou 93,5% , mas o desemprego de longa duração
(o com mais de 25 meses) cresceu 190,4%, ou seja, mais do dobro. Por outro lado, o
peso de desemprego de longa duração tem crescido muito representando actualmente
mais de um quarto do número total dos desempregados. O desemprego com uma
duração superior a um ano já abrange metade dos desempregados, quando no
4ºTrimestre de 2001 correspondia a 37,2% do numero oficial total desempregados.
Entre Janeiro de 2001 e Junho de 2004, portanto em 3,5 anos , o número de
pensionistas com reforma antecipada cresceu em 17.848, o que dá uma média de
5.100 por ano, portanto um crescimento que não é muito elevada. Ao suspender as
reformas antecipadas num contexto de crescimento rápido do desemprego, de
destruição liquida de emprego, e do não cumprimento da promessa de criação liquida
de 150.000 postos de trabalho, o governo está apenas a transformar pensionistas com
reforma antecipada, em desempregados com ou mesmo sem subsidio de
desemprego.
Contrariamente ao que se pretende fazer crer, as pensões que estão a provocar
escândalo são pagas de uma forma directa ou indirecta pelo Orçamento do Estado,
contribuindo para agravar o défice. E isto porque as pensões vitalícias dos políticos
são pagas directamente pelo OE que todos os anos transfere para a CGA as
importâncias necessárias. As pensões de valores elevados pagas pelos Fundos de
Pensões do Banco de Portugal, da CGD, e de outras empresas públicas são em
grande parte pagas, embora de uma forma indirecta, pelo OE. E isto porque os lucros
(dividendos) das empresas públicas constituem por lei receitas do Orçamento do
Estado, e como uma parte desses lucros são utilizados para financiar esses Fundos
de Pensões que pagam essas pensões, a parte que é entregue ao OE é menor, o que
contribui para agravar o défice.
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O problema mais grave que o País enfrenta neste momento não
é o problema do défice
orçamental como se pretende fazer crer, mas sim o problema do desemprego que está a lançar
no desespero e numa crescente exclusão social milhares de famílias portuguesas. E também
contrariamente ao que se pretende fazer, não é uma politica dominada pela obsessão do
défice, como é aquela que este governo, na continuação do anterior, está a desenvolver que
criará as condições para resolver o problema do desemprego. Muito pelo contrário, esta politica
só levará a mais desemprego, e desemprego estrutural, ou seja, de longa duração, excluindo
definitivamente muitos trabalhadores do mercado do trabalho.
A análise atenta dos dados publicados pelo Instituto Nacional de Estatística referentes ao 1º
trimestre de 2005, mostra que, pela primeira vez em Portugal, a taxa corrigida de desemprego,
uma taxa mais real calculada com dados publicados também pelo INE , atingiu 10%, ou seja,
os dois dígitos, e que pela 1ª vez, comparando com os dados do emprego em 2004 e mesmo
em 2003, verificou-se em Portugal uma destruição liquida de emprego.
A TAXA DE DESEMPREGO EM PORTUGAL ALCANÇA, PELA PRIMEIRA VEZ, 10%, OU
SEJA, OS DOIS DIGITOS
O quadro seguinte, construído com dados publicados pelo Instituto Nacional de Estatística,
permite conhecer a evolução da taxa oficial de desemprego e da taxa corrigida de desemprego,
uma taxa mais próxima da real, em Portugal.
QUADRO I – Evolução do desemprego oficial e do desemprego corrigido em Portugal
DESIGNAÇÃO
1-ACTIVOS – Mil
2-DESEMPREGO OFICIAL – Mil

1ºTrim

1º Trim

2001

2002

5.301,7 5.344,9
220,8

238,4

1ºTrim

1ºTrim

2003

2004

5.450,3

5.454,1

345,0

347,2

4ºTrim. 1ºTrim.
2004

2005

5.523,6 5.507,0
389,7

3-Inactivos Disponíveis - Mil
75,2
84,0
73,1
81,2
72,4
4- Subemprego visível – Mil
40,8
46,6
50,9
57,9
63,2
5-DESEMPREGO CORRIGIDO - Mil =
(2+3+4)
336,8
369,0
469,0
486,3
525,3
6-TAXA OFICIAL DE DESEMPREGO =
(2 : 1)
4,2%
4,5%
6,3%
6,4%
7,1%
7-TAXA CORRIGIDA DE DESEMPREGO
= (5: 1)
6,4%
6,9%
8,6%
8,9%
9,5%
Fonte: Estatistiscas do Emprego : 4ºTrim2002, 1ºTrim 2004, e 1º Trimestre de 2005 - INE

412,6
74,9
61,4
548,9
7,5%
10,0%

De acordo com o INE, os “Inactivos Disponíveis” , que constam do quadro anterior, são
pessoas desempregadas, que desejam trabalhar e que estão disponíveis para isso, mas que
pelo facto de não terem feito diligências para arranjar emprego nas últimas 4 semanas
anteriores ao inquérito do INE, apesar de estarem desempregadas, não são consideradas no
cálculo da taxa oficial de desemprego. E o “Subemprego visível”, também constante do
quadro, inclui aqueles que trabalham menos de 15 horas por semana, apenas pelo facto de
não encontrarem um emprego com horário completo, apesar de terem declarado que desejam
trabalhar mais horas, mas que também não são consideradas no cálculo da taxa oficial de
desemprego.
Entre o 1º Trimestre de 2001 e o 1º trimestre de 2005, os dados do quadro anterior mostram
um crescimento continuo tanto do desemprego oficial como do desemprego corrigido, que é
aquele que se obtém somando ao desemprego oficial os dois grupos referidos anteriormente –
Inactivos Disponíveis e Subemprego visível –, que são na pratica desempregados mas que não
são considerados oficialmente como desempregados,.
No 1º trimestre de 2005, o desemprego oficial atingiu os 412.600, mas quando somamos os
dois grupos referidos anteriormente – Inactivos Disponíveis e Subemprego visível – o número
de desempregados sobe para 548.900. E a taxa de desemprego oficial que era de 7,5% da
população activa, passa para 10%, que é a taxa que chamamos “taxa de desemprego
corrigida”, atingindo, pela primeira vez em Portugal, os dois dígitos.
A continuação do crescimento rápido do desemprego mesmo com o governo do PS evidencia
que, apesar de todas as promessas, a situação continua a agravar-se numa área fundamental
para os portugueses, mostrando que as medidas que foram anunciadas ou tomadas não estão
a contribuir para inverter a situação ou, pelo menos, para reduzir o ritmo do de crescimento do
desemprego; pelo contrário, até parece que têm tendência para agravar a situação.
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DESTRUIÇÃO LIQUIDA DE EMPREGO NO 1º TRIMESTRE DE 2005
Os dados do quadro seguinte, que são também dados do INE, revelam um fenómeno novo e
preocupante em Portugal, a saber: a diminuição liquida do emprego.
QUADRO II – Evolução do emprego total em Portugal e destruição liquida de emprego
POPULAÇÃO EMPREGADA – Mil
ANOS
TOTAL
Homens
Mulheres
5.057,5
4º Trimestre 2003
2.755,4
2.302,1
5.107,2
1ºTrimestre 2004
2.787,8
2.319,4
5.124,6
2ºTrimestre 2004
2.787,6
2.336,9
5.125,5
3ºTrimestre 2004
2.783,2
2.342,2
5.133,9
4ºTrimestre 2004
2.778,0
2.355,9
5.094,4
1ºTrimestre 2005
2.756,4
2.338,1
1Tº2005-1ºT2004
-12,8
-31,4
18,7
1ºT2005-4ºT2004
-39,5
-21,6
-17,8
FONTE: Estatísticas do Emprego - 4º Trimestre de 2004 e 1ºTrimestre de 2005 –INE

Os dados do quadro anterior mostram que entre o 4º Trimestre de 2003 e o 4º Trimestre de
2004 se verificou em Portugal um crescimento continuo do emprego, pois a população total
empregada aumentou, entre o 4º Trimestre de 2003 e o 4º Trimestre de 2004, de 5.057.600
para 5.133.900, ou seja, mais 76.400 postos de trabalho. O desemprego estava a aumentar,
porque o número de postos criados não eram suficientes para dar emprego àqueles que
apareciam de novo no mercado de trabalho.
No 1º trimestre de 2005, para além da situação referida anteriormente, aparece uma situação
nova e preocupante: regista-se uma diminuição do emprego, ou seja, uma destruição liquida de
emprego, entre o 4º trimestre de 2004 e o 1º trimestre de 2005, pois a população total
empregada passou de 5.133.900 para 5.094.400, ou seja, uma redução de 39.500 postos de
trabalho. E isto quando o governo PS prometeu a criação liquida de mais 150.000 postos de
trabalho.
A DESTRUIÇÃO DE EMPREGO ATINGE JÁ AS PROFISSÕES MAIS QUALIFICADAS
O quadro seguinte, construído também com dados publicados pelo INE, mostra a evolução da
população empregada, no período compreendido entre o 4º Trimestre de 2004 e o 1º Trimestre
de 2005, por profissões.

QUADRO III – População empregada por profissões segundo o INE
ESTRUTURA DO EMPREGO

4ºTrim-2003

4ºT-2004

1ºT-2005

POR PROFISSÃO

Mil

Mil

Mil

4T03-4T04

VARIAÇÃO - Mil
4T04-1T05

453,3

453,5

493,6

+ 0,2

+ 40,1

Quadros superiores da administração pública
e de empresa
Especialistas das profissões
Intelectuais e científicas
Técnicos e profissionais de
nível intermédio
QUALIFICAÇÃO E ESCOLARIDADE LEVADA

395,3

446,7

435,3

+ 51,4

-11,4

404,6
1.253,2

422,7
1.322,9

442,8
1.371,7

+ 18,1
+ 69,7

+ 20,1
+ 48,8

Pessoal administrativo e similares
Pessoal dos serviços e vendedores
QUALIFICAÇÃO E ESCOLARIDADE MÉDIA

507,8
676,4
1.184,2

531,9
673,1
1.205,0

514,8
658,5
1.173,3

+ 24,1
- 3,3
+ 20,8

-17,1
-14,6
-31,7

569,1

559,5

552,7

- 9,6

-6,8

1.012,0

950,9

930,7

-61,1

-20,2

425,0
637,7

417,9
639,2

404,2
631,2

-7,1
1,5

-13,7
-8,0

2.643,8

2.567,5

2.518,8

-76,3

-48,7

5.081,2

5.095,4

5.063,8

14,2

-31,6

Agricultores e trabalhadores
qualificados da agricultura e pescas
Operários, artífices e trabalhadores
Similares
Operadores de instalações e
máquinas e trabalhadores da
Montagem
Trabalhadores não qualificados
QUALIFIFICAÇÃO DE BANDA ESTREITA E DE
BAIXA ESCOLARIDADE

TOTAL

FONTE: Estatísticas de Emprego - 4º Trimestre de 2004 e 1º Trimestre de 2005 – INE
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Os dados anteriores confirmam o crescimento liquido de emprego entre o 4º Trimestre de 2003
e o 4º Trimestre de 2004 (+ 14.200 postos de trabalho ) e a diminuição liquida de emprego
entre o 4º trimestre de 2004 e o 1º Trimestre de 2005 (-31.600 postos de trabalho), o que
contraria as promessas do governo.
Os dados do INE revelam também que a destruição de emprego está atingir não apenas as
profissões de “qualificação de banda estreita e de baixa escolaridade” como sucedeu nos anos
anteriores, embora sejam os trabalhadores destas profissões os mais atingidos pelos
despedimentos ( 76.300 entre 4º Trimestre2003 e o 4º Trimestre2004; e 48.700 entre o 4º
Trimestre2004 e o 1º Trimestre2005), mas também começa a atingir os trabalhadores de
“qualificação e escolaridade média” (menos 31.700 postos de trabalho entre o 4ºTrim. de 2004
e o 1º Trim.2005) e mesmo algumas profissões de “elevada escolaridade e qualificação” (entre
o 4º Trim. de 2004 e o 1º Trimestre de 2005, os postos de trabalhado de “especialistas das
profissões intelectuais e cientificas diminuíram em 11.400 como mostram os dados do quadro
anterior).
O AUMENTO VERTIGINOSO DO DESEMPREGO DE LONGA DURAÇÃO
Os dados do quadro seguinte, que são divulgados pelo INE, revelam que o aumento de
desemprego é tanto quanto maior é a sua duração.
QUADRO IV – Evolução do desemprego oficial por duração entre 2001 e 2005
DESEMPREGO OFICIAL- Mil

DURAÇÃO
Menos 1mês
1-6 meses
7-11 meses
12-24 meses
Mais 25 meses
TOTAL

EVOLUÇÃO %

4ºT2001

4T2004

1º T2005

DESEMPREGO

Mil
22,7
78,0
31,9
42,0
36,5
211,1

Mil
18,8
132,6
54,8
85,4
97,0
388,6

Mil
21,1
131,5
51,7
98,4
106,0
408,7

4T01-4T04 4T01-1T05
-17,2%
+ 70,0%
+ 71,8%
+ 103,3%
+ 165,8%

-7,0%
+ 68,6%
+ 62,1%
+ 134,3%
+ 190,4%

+ 84,1%

+ 93,6%

Estrutura do
Desemprego
% do TOTAL
1ºT 2001

1ºT2005

10,8%
36,9%
15,1%
19,9%
17,3%
100,0%

5,2%
32,2%
12,6%
24,1%
25,9%
100,0%

FONTE: Estatistica de Emprego- 4Trimestre de 2001, 2004 e 1T2005 – INE

Os dados do quadro anterior revelem que, entre o 4º Trimestre de 2001 e o 1º Trimestre de
2005, o desemprego total aumentou 93,6% , mas o desemprego de longa duração (o com mais
de 25 meses) cresceu 190,4%, ou seja, mais do dobro. Por outro lado , o peso de desemprego
de longa duração tem crescido representando actualmente mais de um quarto do número total
desempregados. O desemprego com uma duração superior a um ano já abrange metade dos
desempregados, quando no 4ºTrimestre de 2001 correspondia a 37,2% do numero oficial total
desempregados.
SUSPENSÃO DE REFORMAS ANTECIPADAS COM AUMENTO DO DESEMPREGO
Como mostram os dados do quadro seguinte, que são dados divulgados respectivamente pelo
Instituto de Informática e Estatística da Solidariedade (IIES do MSST) e nas Estatísticas da
Segurança Social o número de reformas antecipadas não têm aumentado da forma que se
pretende fazer crer
QUADRO V- Pensionistas por reforma antecipada
DATA
Janeiro 2001
Janeiro 2002
Janeiro 2004
Junho 2004

NÚMERO DE PENSIONISTAS POR REFORMA ANTECIPADA
57.258
60.773
69.343
75.106

FONTE: Jan2001 e Jan2002: Instituto de Informática e Estatística da Solidariedade
Jan2004 e Junho2004: Estatísticas da Segurança Social –MTSS

Como mostram os dados anteriores, entre Janeiro de 2001 e Junho de 2004, portanto em 3,5
anos , o número de pensionistas com reforma antecipada cresceu em 17.848, o que dá uma
média de 5.100 por ano.
Para além disso, interessa ter presente que a reforma antecipada só é possível depois dos 55
anos e desde que se tenha 30 ou mais anos de desconto e, por cada ano de idade
compreendida entre a idade que o trabalhador se reformou e os 65 anos, o trabalhador perde
o correspondente a 4,5% do valor da pensão a que tinha já direito se não se verificassem
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descontos É certo que por cada três anos de descontos a mais dos 30 anos é reduzido nos
anos de desconto um ano. Mas mesmo assim, a redução no valor da pensão é muito grande.
Por exemplo, um trabalhador com 55 anos e com 30 anos de descontos. Se se reformar com
55 anos, a pensão a que teria direito se não sofresse qualquer redução na pensão seria o
correspondente a 60% do chamado salário pensionável ( a média dos 10 melhores salários
anuais actualizados dos últimos 15 anos). Com a redução (4,5 x 10) receberá apenas o
correspondente a 33% do salário pensionável. Se se reformar com a idade de 57 anos e 33
anos de descontos, teria direito, se não sofresse a redução na pensão, a 66% do salário
pensionável; com redução (4,5% x 7, descontando já um ano por três mais 3 anos de desconto
para além dos 30 ) , ficará apenas com 45% do salário pensionável depois de 33 anos de
descontos para a Segurança Social. São perdas muito elevadas, nomeadamente para
trabalhadores de baixos salários.
No entanto, mesmo sujeitando-se a uma elevada perda, existiam trabalhadores(em média
5.100 por ano) que recorriam a antecipação da reforma, as mais das vezes porque eram
considerados pelas empresas “velhos para trabalharem” e, findo o período a que tinham direito
ao subsídio, e com a exclusão social a que eram sujeitos, viam-se compelidos a reformarem-se
antes do tempo.
Agora com a decisão do governo em suspender as reformas antecipadas, e numa situação de
grave crise de emprego (destruição liquida de emprego e aumento rápido do desemprego)
enfrentarão naturalmente a seguinte situação: no lugar de serem pensionistas por reforma
antecipadas serão desempregados com direito a subsidio de desemprego (durante algum
tempo) e depois desempregados sem direito a qualquer subsidio de desemprego ( o resto do
tempo). Poupanças à custa de uma maior miséria. A intenção parece ser também de agravar
ainda mais o conflito social e de obter assim os aplausos da direita e dos defensores do
pensamento dominante de cariz neoliberal que dominam actualmente os media.
UM ATENTADO À INTELIGÊNCIA DOS PORTUGUESES
Nos últimos dias tem-se assistido a um espectáculo triste de membros do governo (e não só) a
defender situações de privilégio que, comparadas com a situação da esmagadora maioria do
Povo Português, com o atraso em que se encontra o País e com os sacrifícios que são pedidos
novamente aos portugueses, o menos que se poderá dizer é que são chocantes.
Em relação a esta questão vai-se aqui apenas mostrar como o pagamento das pensões cujos
valores chocaram tanto a opinião publica contribuem para agravar o défice orçamental.
Para concluir isso basta ter presente o seguinte: aquelas pensões de valores tão elevados são
pagas por Fundos de Pensões do Banco de Portugal, da CGD, de outras empresas públicas
(porque as referidas são apenas a ponta do “iceberg”).
Estes Fundos de Pensões são em grande parte financiados com uma parte dos lucros dessas
empresas. Este financiamento é considerado custo e deduzidos nos lucros. E os lucros
(dividendos) são, por lei, receitas do Orçamento do Estado. Por ex., entre 2000 e 2003, o
Banco de Portugal pagou ao Estado 136,7 milhões de euros de dividendos (pág. 39, do
relatório de Auditoria feita pelo Tribunal de Contas que está disponível no seu “site”). Como
uma parte dos lucros são utilizados para financiar Fundos de Pensões que pagam aquelas
pensões, logo são entregues menos dividendos ao Orçamento do Estado.
Como
consequência o défice aumenta, logo pode-se dizer com razão que, embora de um forma
indirecta, essas pensões são pagas pelo Orçamento do Estado, o que leva ao agravamento
do défice porque aquele recebe menos dividendos do que receberia se os Fundos de Pensões
não tivessem de pagar pensões daqueles montantes. Como consequência o défice orçamental
é mais elevado e agora todos temos de o pagar com mais impostos.
Recorde-se a este propósito que há poucos dias os media deram a conhecer que pelo simples
facto de uma parcela do Fundo de Pensões da CGD ter sido transferido para a CGA para
reduzir o défice orçamental de 2004, a Caixa Geral de Depósitos, durante dois anos, não
pagará IRC ao Estado o contribuirá para um défice orçamental mais elevado que terá de ser
pago ou com mais impostos ou com redução de mais direitos, alguns deles já adquiridos, aos
trabalhadores nomeadamente da função pública, mas não só. É a lógica férrea financeira a
funcionar
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