08

QUARTA-FEIRA

ATUALIDADE

www.destak.pt

12.07.2017

MERCADO DE TRABALHO

JOÃO MONIZ
jmoniz@destak.pt

D

urante um colóquio parlamentar, João Ramos de Almeidadefendeuontemque
o emprego criado desde
2013 é mais instável e pior remunerado. O investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de
Coimbra chegou a essa conclusão
após analisar os fundos de compensação do trabalho, introduzidos precisamente naquele ano.
No trabalho, que o Destakconsultou, é explicitado que entre novembro de 2013 e maio de 2017, foram celebrados 3 343 255 contratos, mas a
15 de maio deste ano estavam vigen-
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Dos novos contratos vigentes a 15 de maio deste ano, somente um terço era a
tempo permanente. À precariedade dos vínculos junta-se a descida dos salários.

No colóquio, Carvalho da Silva falou em «lastro pesado» deixado pela troika
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Professores
descontentes
podem recorrer
A Direção-Geral da Administração
Escolar esclareceu que os professores excluídos no concurso de
vinculação podem interpor recursos hierárquicos, garantindo que
estes serão analisados rapidamente e que os docentes serão
colocados atempadamente. Este
ano foram apresentadas 3.725
reclamações e denúncias.
INSTALAÇÕES MILITARES

Costa recebe
garantias
de segurança
O primeiro-ministro, que tem total
confiança no ministro da Defesa
e no chefe de Estado-Maior do
Exército, recebeu dos chefes
dos ramos das Forças Armadas
garantias de que foram tomadas
as medidas que asseguram ao
país a segurança das instalações
e a plena operacionalidade militar.

Seguros têm de ser mais caros
Nos últimos cinco anos, o ramo de acidentes de trabalho teve prejuízos de
530 milhões de euros e, entre 2013 e
2016, 13 das 17 seguradoras que operam no setor tiveram «desequilíbrio
técnico», que ainda se mantém em algumas. Daí que o supervisor aponte
para uma subida dos prémios pagos.
TURISMO

Maior aumento
de sempre no
número de hotéis
em Portugal
Entre 2014 e 2015 registou-se o
maior aumento do número de estabelecimentos hoteleiros emPortugal até
à data, passando de 2695 para 3041,
com destaque para 43 novos hotéis,
segundo dados disponibilizados pela
base de dados Pordata. Apesar do aumento geral de 346 unidades, alguns
tipos diminuíram, nomeadamente
pensões, estalagens, hotéis-apartamentos e aldeamentos turísticos.
Também ontem foi apresentado um
estudo onde se conclui que o futuro a
20 anos do turismo em Portugal é «risonho», apesar de alguns riscos.
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Emprego mais instável
e pior pago desde a crise

tes 1 146 062. Embora os mais de 2,1
milhões de contratos caducados não
impliquem umadestruição de emprego, pois muitas ligações são renovadas com novos contratos, afirma-se
que «a desproporção entre contratos
firmados e contratos vigentes decorre, em grande medida, da precariedade dos vínculos contratuais».
Uma tese reforçada com o facto de
que, a 15 de maio, as contratos permanentes representavam cerca de
um terço (33,1%) dos novos contratos, enquanto as ligações a prazo totalizavam 36,4%. Quanto aos salários,
dois dados sintomáticos: a remuneração médiados novos contratos permanentes caiu 8,2%; a média dos novos contratos pagos com o salário mínimo passou de 23% em 2014 para
37% em 2016.

Entre 2014 e 2015, o País passou de
2695 para 3041 unidades hoteleiras

