
 
 

 
 

 

  NOTÍCIAS À SEXTA                     
 

 
Taxa de desemprego em Portugal baixou para 16,5% em Julho, um sinal 

positivo sobre o terceiro trimestre. 
  

Um relatório do Eurostat indica que a taxa de desemprego nacional diminuiu 

0,2 pontos percentuais em Julho passado para 16,5%, face a Junho. Foi a 

terceira descida mensal consecutiva, de acordo com os dados revelados. A taxa 

de desemprego jovem caiu para 37,4%. 

Os dados são relativos a Julho - o mês seguinte ao segundo trimestre, período 

em que o PIB português aumentou em cadeia 1,1% -, e reforçam a expectativa 

de que o terceiro trimestre, o mais forte do turismo, também poderá ter sido de 

crescimento. 

A taxa de desemprego portuguesa, que o FMI dizia ser o principal problema a 

resolver, mantém-se contudo entre as mais elevadas na zona euro. Nos dados 

disponíveis para Julho, apenas Espanha, Croácia e Chipre apresentam taxas 

mais elevadas. 

Portugal continua além disso muito acima da taxa média de desemprego na zona 

euro, que estabilizou no mês passado em 12,1%. Nesse período o desemprego 

aumentou em 17 países da União e baixou em 11. 

Em comparação com Julho de 2012, a taxa de desemprego nacional aumentou 

0,5 pontos percentuais. 
 

 

1. No dia 30 de Agosto, no número 167, Série I, do Diário da República, foi publicada 

a Lei n.º 69/2013 da Assembleia da República, com a quinta alteração  ao Código 

do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro, ajustando o valor 

da compensação devida pela cessação do contrato de trabalho 
 

http://dre.pt/pdf1sdip/2013/08/16700/0525105254.pdf 

 
2. No dia 30 de Agosto, no número 167, Série I, do Diário da República, foi publicada 

a Lei n.º 70/2013 da Assembleia da República, que estabelece os regimes jurídicos 

do fundo de compensação do trabalho, do mecanismo equivalente e do fundo de 

garantia de compensação do trabalho. 
 

http://dre.pt/pdf1sdip/2013/08/16700/0525405264.pdf 

 
3. No dia 30 de Agosto, no número 167, Série I, do Diário da República, foi publicada a 

Resolução do Conselho de Ministros nº 57/2013 que aprova um regime excepcional de 

dispensa de serviço público dos trabalhadores da Administração Pública que 

http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.167&iddip=20131561
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20090364
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/08/16700/0525105254.pdf
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.167&iddip=20131561
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/08/16700/0525405264.pdf


cumulativamente detenham a qualidade de bombeiro voluntário, quando sejam 

chamados pelo respectivo corpo de bombeiros para combater um incêndio florestal 
 

http://dre.pt/pdf1sdip/2013/08/16700/0527905279.pdf 
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