
tes 1 146 062. Embora os mais de 2,1
milhões de contratos caducados não
impliquemumadestruição de empre-
go, pois muitas ligações são renova-
das com novos contratos, afirma-se
que «adesproporção entre contratos
firmados e contratos vigentes decor-
re, em grande medida, da precarie-
dade dos vínculos contratuais».

Umatese reforçadacom o facto de
que, a 15 de maio, as contratos per-
manentes representavam cerca de
um terço (33,1%) dos novos contra-
tos, enquanto as ligações a prazo to-
talizavam36,4%. Quanto aos salários,
dois dados sintomáticos: a remune-
ração médiados novos contratos per-
manentes caiu 8,2%; a média dos no-
vos contratos pagos como salário mí-
nimo passou de 23% em 2014 para
37% em 2016.

Seguros têmde sermais caros
Nos últimos cinco anos, o ramo de aci-
dentes de trabalho teve prejuízos de
530 milhões de euros e, entre 2013 e
2016, 13 das 17 seguradoras que ope-
ram no setor tiveram «desequilíbrio
técnico», que aindase mantémemal-
gumas. Daí que o supervisor aponte
paraumasubidados prémios pagos.
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Emprego mais instável
e pior pago desde a crise
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

JOÃO MONIZ
jmoniz@destak.pt

Durante um colóquio parla-
mentar,JoãoRamosdeAl-
meidadefendeuontemque
o emprego criado desde

2013 é mais instável e pior remune-
rado. O investigadordo Centro de Es-
tudos Sociais da Universidade de
Coimbra chegou a essa conclusão
após analisar os fundos de compen-
sação do trabalho, introduzidos pre-
cisamente naquele ano.

No trabalho, que o Destakconsul-
tou, é explicitado que entre novem-
bro de 2013 e maio de 2017, foram ce-
lebrados 3 343 255 contratos, mas a
15 de maio deste ano estavam vigen-
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CONCURSO DE COLOCAÇÃO

Professores
descontentes
podem recorrer
ADireção-GeraldaAdministração
Escolaresclareceuqueosprofes-
soresexcluídosnoconcursode
vinculaçãopodeminterporrecur-
soshierárquicos,garantindoque
estesserãoanalisadosrapida-
menteequeosdocentesserão
colocadosatempadamente.Este
anoforamapresentadas3.725
reclamaçõesedenúncias.

INSTALAÇÕES MILITARES

Costa recebe
garantias
de segurança
Oprimeiro-ministro,quetemtotal
confiançanoministrodaDefesa
enochefedeEstado-Maiordo
Exército, recebeudoschefes
dosramosdasForçasArmadas
garantiasdequeforamtomadas
asmedidasqueasseguramao
paísasegurançadas instalações
eaplenaoperacionalidademilitar. Entre 2014 e 2015, o País passou de

2695 para 3041 unidades hoteleiras
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Maior aumento
de sempre no
número de hotéis
em Portugal

Entre 2014 e 2015 registou-se o
maioraumento do número de estabe-
lecimentoshoteleirosemPortugalaté
à data, passando de 2695 para 3041,
com destaque para 43 novos hotéis,
segundo dados disponibilizados pela
base de dados Pordata. Apesardo au-
mento geral de 346 unidades, alguns
tipos diminuíram, nomeadamente
pensões, estalagens, hotéis-aparta-
mentos e aldeamentos turísticos.
Também ontem foi apresentado um
estudo onde se conclui que o futuro a
20 anos do turismo emPortugalé «ri-
sonho», apesar de alguns riscos.

TURISMO


