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P
orque permitiu um 
aumento de capital a um 
mês do colapso? Porque 
não forçou um pedido 
de ajuda ao Estado 
enquanto a troika cá 

estava? Porque não interveio mais 
cedo? Atrasou a intervenção para 
não prejudicar a saída limpa? 
Porque permitiu que a anterior 
administração continuasse em 
funções tanto tempo? Porque 
suspendeu administradores para 
depois os chamar? Em qual das 
decisões anteriores se precipitou?

A lista de perguntas ao 
governador do Banco de Portugal 
podia encher esta coluna, tantas 
são as perplexidades causadas pelo 
resgate do BES. Mas todas estas 
questões podem ser colocadas 
com diferentes objetivos, estilo ou 
agressividade. As consequências 
para a verdade serão sempre as 
mesmas, mas em termos políticos 
são muito diferentes.

No caso BPN juntaram-se as 
piores razões. Em cima de um 
banco que era um caso de polícia e 
de um resgate que saiu muito caro, 
juntaram-se duas ‘cerejas’ políticas 
que agora vão fazer ricochete. 
Enquanto grande parte da 
esquerda gostava de tentar provar 
que o BPN era uma extensão do 
Presidente da República (uma 
dedução estúpida), o PSD e o CDS 
guardaram a energia que tinham 
para provar que Vítor Constâncio 
tinha fechado os olhos a tudo 
como se tudo fosse evidente.

Esta agressividade e alguns 
deputados muito bem preparados 
(a começar por Nuno Melo, 
João Semedo e Honório Novo) 
transformaram as comissões 
de inquérito numa instituição 
respeitável, depois de anos de 
indiferença pública.

Ainda bem que assim foi, 
para eleitores, contribuintes e 
Parlamento. Mas a verdade é que 
o resgate do BES eleva este jogo 
exponencialmente. Porque ocorre 
perto de eleições, porque o banco 
é incrivelmente maior, porque os 
contribuintes estão cansados de 
pagar e porque os eleitores estão 
fartos de conversa fiada e ajustes 
de contas baratos.

Não vale a pena perder tempo 
a tentar mostrar que tudo corre 
bem. É mentira. Nem a dizer 
que correu tudo mal. Também é 
mentira. Se o objetivo é apurar 
a verdade, convém que os 
deputados sejam implacáveis 
mas que não ajustem contas, que 
não transformem o inquérito 
na segunda parte do jogo Vítor 
Constâncio vs. Carlos Costa. Até 
pode ser divertido, mas não nos 
leva a lado nenhum.

Do que os portugueses estão 
fartos é de pagar contas que 
não lhes cabem e de ouvir dizer 
que a regulação está impecável. 
Perguntem, ouçam as respostas, 
tirem conclusões e consequências 
e resolvam as coisas. Não 
comecem já a campanha eleitoral. 
E não nos mandem mais contas 
para pagar.

O meu resgate 
é melhor 
que o teu

A Comissão de Inquérito ao 
BPN melhorou a imagem do 
Parlamento. Foi profissional  
e eficaz. Mas foi tão implacável 
a questionar infratores como 
reguladores. Esse jogo  
perigoso vai repetir-se  
como arma eleitoral

A proposta de aumentar o 
salário mínimo — congelado há 
três anos — vai ser levada já em 
setembro à Concertação Social

Depois de três anos sem qualquer 
atualização, o salário mínimo nacional 
(SMN) vai aumentar para 500 euros. 
A proposta será levada à Concertação 
Social pelo Governo já em setembro, e 
a ideia é que passe a vigorar de imedia-
to, soube o Expresso de fonte oficial.

A proposta vem ao encontro da 
vontade de patrões e sindicatos, que 
por diversas vezes reclamaram uma 
subida do salário mínimo nacional, 
congelado desde 2011 e que por isso 
sofreu uma desvalorização de 4,7%, 
segundo estimativas da OIT. 

No final de maio, dias após as elei-
ções europeias, o próprio ministro da 
Segurança Social foi, de surpresa, a 
uma reunião técnica da Concertação 
Social para anunciar a abertura das 
negociações sobre o assunto. Mota 
Soares cumpria, assim, uma promessa 

antiga e um compromisso com a UGT: 
negociar o aumento do SMN só após as 
eleições (para evitar leituras eleitora-
listas de um eventual acordo) e apenas 
depois da saída da troika e do fim ofi-
cial do programa de resgate financeiro.

Acordo sob condições

Apesar da convergência de posições 
entre as três partes que compõem a 
Concertação (Governo, patrões e sin-
dicatos), o acordo está longe de garan-
tido. A CGTP exige que o aumento vá 
até aos 515 euros, valor que os patrões 
recusam, e a Confederação do Comér-
cio reclama que “só com contraparti-
das” poderá aceitar um aumento do 
qual o sector será o mais afetado de 
todos os agentes económicos. 

Mas o principal problema surgiu 

Governo 
aumenta 
salário 
mínimo

quando o Governo deu a entender que 
pretende fixar o salário mínimo de 
forma plurianual e ligado a critérios 
de produtividade. O modelo concreto 
não foi especificado na última reunião 
entre Governo e parceiros sociais, mas 
as dúvidas sobre a constitucionalidade 
de um modelo que faça depender o sa-
lário mínimo da produtividade é uma 
das ‘armas’ dos sindicatos. Afinal, a 
Constituição obriga o Estado a estabe-
lecer e atualizar o SMN, mas referindo 
apenas que deverá ser tido “em conta 
as necessidades dos trabalhadores, o 
aumento do custo de vida, o nível de 
desenvolvimento das forças produti-
vas, as exigências da estabilidade eco-
nómica e financeira e a acumulação 
para o desenvolvimento”.
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Apoios Desempregados em programas de emprego do IEFP aumentaram 47,7 mil desde 2013

Estado cria 60% do emprego

Texto João Silvestre

O 
número de desem-
pregados abrangi-
dos por medidas de 
inserção no merca-
do de trabalho do 
Instituto de Em-
prego e Formação 
Profissional (IEFP) 
disparou e ajudou a 

diminuir a taxa de desemprego, que 
chegou a 14% em junho. Entre março 
de 2013 e junho deste ano, o número 
duplicou, com um salto de 48,2 mil 
para 95,9 mil pessoas. A maior fatia do 
aumento de 47,7 mil pessoas a bene-
ficiar destes apoios veio dos Estágios 
Emprego, que abrangem agora mais 
28 mil pessoas do que há um ano.

Esta criação de emprego patrocina-
da pelo Estado corresponde a cerca 
de 60% de todos os postos de traba-
lho criados entre o final do primeiro 
trimestre do ano passado, quando se 
deu a viragem no mercado de traba-
lho, e o segundo trimestre deste ano. 
Neste período, segundo as estatísticas 
do emprego do Instituto Nacional de 
Estatística (INE), houve uma criação 
líquida de 81,4 mil empregos.

Tem havido, de facto, uma rápida 
descida da taxa de desemprego, que 
caiu quase quatro pontos percentuais 
neste período, de 17,7% para 13,9%. Só 
que, na verdade, nem tudo resulta da 
criação de novos postos de trabalho. O 

aumento líquido do emprego explica 
apenas 40% da descida, e o restante 
terá vindo de outros fatores, como 
estas medidas do IEFP, a passagem à 
inatividade (porque desistiram de pro-
curar, por exemplo) ou a emigração.

Vários especialistas têm mostrado 
perplexidade com a descida do desem-
prego, dado o ritmo ainda frágil de 
crescimento económico, e o próprio 
Governo fez uma revisão drástica nas 
estimativas para este ano. No Orça-
mento original apontava para 17,7% e 
no retificativo já espera só 14,2%.

Estágios também ajudam

O contributo do IEFP não se esgota 
nos estágios. Também há desempre-
gados em ações de formação que, em 
muitos casos, podem ficar fora das es-
tatísticas do desemprego. Os dados do 
instituto mostram que são atualmente 
191,3 mil pessoas a frequentar estas 
ações e que, em março do ano passa-
do, o número era de ‘apenas’ 80,5 mil.

Não se sabe, no entanto, qual é a 
fatia destes desempregados em for-
mação que continua nas fileiras do 
desemprego ou passou à inatividade. 
O INE refere que não autonomiza es-
tes casos nas estatísticas do emprego. 
Explica, no entanto, que os estagiá-
rios só são considerados empregados 
“se receberem algum pagamento ou 
remuneração” além de subsídios de 
alimentação e transporte e que tam-
bém são empregados se receberem 

uma remuneração por “formação a 
trabalhar”. Já as ações de formação, 
mesmo promovidas pelo IEFP, não 
“deverão ser consideradas trabalho”, 
e a pessoa pode ser considerada de-
sempregada ou inativa.

Assim, enquanto os estagiários são 
retirados do desemprego e colocados 
a trabalhar — o Estágio Emprego, por 
exemplo, paga entre um indexante de 
apoios sociais (IAS) que está em €419,22 
e 1,65 IAS (€691,7), além de alimentação 
e seguro —, os desempregados em for-
mação podem ser considerados inativos 
ou desempregados pelo INE, consoante 
tenham ou não procurado trabalho no 
período em análise.

As estatísticas trimestrais do empre-
go são calculadas por amostragem, e 
os participantes no inquérito respon-
dem a um questionário onde referem 
se trabalharam pelo menos uma hora 
remunerada no período em análise. Se 

Muitos dos desempregados  
só encontram um trabalho  
com patrocínio do Estado  
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isso aconteceu, são considerados em-
pregados. Se não tiverem trabalhado 
mas fizeram alguma coisa para encon-
trar trabalho, são desempregados. Se 
não fizeram nada, são inativos.

Um sinal do forte aumento da inter-
venção do IEFP no mercado de traba-
lho são as estatísticas dos chamados 
“ocupados”, que são os desempre-
gados “integrados em programas de 
emprego ou formação profissional”. 
Desde março de 2013, o número de 
ocupados aumentou em 68,8 mil, já 
tendo em conta a descida nos dois 
últimos meses. Eram mais de 160 mil 
no final de julho e estão muito acima 
do que era habitual há alguns anos. 
Até 2011, o ‘normal’ era não mais de 
30 mil “ocupados”, e entretanto esse 
número quintuplicou.

O Ministério da Solidariedade, Em-
prego e Segurança Social sublinha 
que estes Estágios Emprego têm o 
resultado pretendido, pois “a inserção 
profissional ou contratação de jovens 
qualificados é da ordem dos 70%, após 
nove meses da sua conclusão”. So-
bre o facto de uma parte importante 
do emprego criado vir de apoios do 
Estado, sublinha que, “independen-
temente dos públicos abrangidos em 
programas ou medidas do IEFP, a 
verdade é que as ofertas de emprego 
apresentadas ao serviço público cres-
ceram 91,3% entre 2012 e 2014 e as 
colocações no mercado de trabalho 
cresceram 88,2% no mesmo período”.

jsilvestre@expresso.impresa.pt

RICARDO COSTA  
ESCREVE NO EXPRESSO 
DIÁRIO ÀS TERÇAS  
E QUINTAS-FEIRAS

DESEMPREGADOS OCUPADOS 
Milhares de pessoas 

150

100

50

0

FONTE: IEFP 

2011 2012 2013 JUL

2014

162,485

© Todos os direitos reservados. A cópia ou distribuição não autorizada é proibida. Ficheiro gerado para o utilizador 1911920 - carrasqueiran@gmail.com - 188.81.16.214 (30-08-14 06:31)


