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Acontecimento
INE divulgou Inquéritos de Conjuntura às Empresas e aos Consumidores – Setembro 2005
Informação disponível em:
http://www.ine.pt/prodserv/destaque/2005/d051004-3/d051004-3.pdf
INE divulgou estatísticas da Actividade Turística – Agosto 2005
Informação disponível em:
http://www.ine.pt/prodserv/destaque/2005/d051010-2/d051010-2.pdf
INE divulgou estatísticas da Agricultura – 2004
Informação disponível em:
http://www.ine.pt/prodserv/destaque/2005/d051010-3/d051010-3.pdf
INE divulgou Estatísticas dos Transportes (resultados definitivos) – 2004
Informação disponível em:
http://www.ine.pt/prodserv/destaque/2005/d051011/d051011.pdf
Eurostat divulgou Estatísticas Regionais – 1999-2003
Informação disponível em:
http://epp.eurostat.cec.eu.int/cache/ITY_OFFPUB/KS-AF-05-001/EN/KS-AF-05-001-EN.PDF

O Eurostat publicou recentemente informação relativa ao desemprego por regiões da
União Europeia a 25 (UE25) para o ano de 2004. Estas estatísticas permitem comparar
a situação de desemprego entre Estados-membros, por um lado, e confrontar a taxa
de desemprego entre as diferentes regiões europeias, por outro, conferindo uma
perspectiva mais realista das assimetrias existentes nas diferentes regiões europeias
no que respeita ao desemprego.
A UE25 registou, em 2004, uma taxa de desemprego de 9,2%, mantendo-se ao nível
do ano anterior. Com efeito, a taxa de desemprego manteve-se relativamente
estabilizada na generalidade dos países da UE25, com a maior variação a ser registada
no Luxemburgo, que registou um acréscimo de 1,1 pontos percentuais (p.p.), fixandose nos 4,8% em 2004.
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Por países, a taxa de desemprego, em 2004, situou-se entre os 4,5% registados na
Irlanda e os 19% na Polónia. Portugal registou uma taxa de 6,7% em 2004, mais 0,3
p.p. do que no ano precedente. A Espanha, a Grécia e a Alemanha voltaram a registar,
em 2004, uma taxa de desemprego considerável, fixando-se todas acima dos 10%, o
que correspondeu, nesse ano, às taxas mais elevadas da União Europeia a 15.
Conforme se pode verificar no gráfico seguinte, a Eslováquia apresentou também uma
taxa de desemprego preocupante, ultrapassando os 18%. Para além da Irlanda, a
Holanda (4,6%) e o Reino Unido (4,7%) registaram uma taxa significativamente
reduzida em 2004, quando comparada com a média europeia.
%
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Fonte: Eurostat

Ao nível regional, as taxas de desemprego variaram entre os 2,4% em Dorset &
Somerset, no Reino Unido, e os 32,8% na ilha de Réunion, um dos Departamentos
Ultramarinos da França.
Das 254 regiões da UE25, 44 registaram, em 2004, uma taxa de desemprego igual ou
inferior a 4,6% (metade do nível médio de desemprego registado na UE25). Destas,
vinte e uma regiões pertencem ao Reino Unido e sete fazem parte do território italiano.
No outro extremo, em vinte e uma regiões existiam 18,4% ou mais pessoas
desempregadas, relativamente à população activa local. Os países com mais regiões
nestas condições em 2004 eram a Polónia (nove), a Alemanha (seis) e a França (os
quatro departamentos ultramarinos).
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O quadro seguinte agrupa as dez regiões onde o desemprego era mais baixo, assim
como as regiões onde se registaram as taxas de desemprego mais elevadas da UE25,
em 2004. Nas dez regiões com a taxa de desemprego mais baixa, menos de 3,5% da
população activa encontrava-se desempregada, enquanto nas regiões mais atingidas
pelo desemprego, mais de 22% da população activa encontrava-se sem trabalho.

Taxas de desemprego por regiões na UE25 em 2004
Taxa
(%)

Mais baixas

Mais elevadas

Taxa
(%)

1

Dorset & Somerset (UK)

2.4

1

Réunion (FRA)

32.8

2

North Yorkshire (UK)

2.6

2

Guyane (FRA)

25.7

3

Provincia Autónoma Bolzano (ITA)

2.7

3

Guadeloupe (FRA)

25.1

4

Valle d’Aosta (ITA)

3.0*

4

Dolnóslaskie (POL)

24.9

5

Cheshire (UK)

3.1

5

Východné Slovensko (SLK)

24.2

6

Herefordshire, Worcestershire & Warwickshire (UK)

3.2

6

Zachodniopomorskie (POL)

23.8

7

Provincia Autónoma Trento (ITA)

3.2

7

Halle (GER)

23.4

8

Tirol (AUT)

3.3

8

Lubuskie (POL)

23.2

9

Hampsshire & Isle of Wight (UK)

3.3

9

Dessau (GER)

22.9

10

Surrey, East & West Sussex (UK)

3.3

10

Warminsko-Mazurskie (POL)

22.3

* Dados pouco fiáveis devido à dimensão da amostra
Fonte: Eurostat

Apesar do Eurostat não ter disponível a informação referente à taxa de desemprego
para a Região Autónoma da Madeira (RAM), de acordo com os dados da Direcção
Regional de Estatística, a Região registou, em 2004, uma taxa de desemprego de
3,0%, o que a coloca entre as cinco regiões da Europa com a taxa de desemprego
mais baixa, no ano considerado. No contexto nacional, a RAM foi a região que
registou, em 2004, a taxa de desemprego mais baixa.
Nas restantes regiões do país, o Alentejo foi a região que registou, no mesmo período,
a taxa de desemprego mais elevada, atingindo os 8,8%. Por seu lado, a Região
Autónoma dos Açores foi, depois da RAM, a região menos atingida pelo desemprego,
não tendo ultrapassado a taxa de 3,4%. Ao nível do Continente, a Região Centro foi a
que registou a taxa mais baixa, fixando-se nos 4,3%. As regiões do Algarve, Lisboa e
Norte registaram uma taxa de desemprego de 5,5%, 7,6% e 7,7%, respectivamente,
patenteando algumas divergências no domínio do mercado de trabalho no Continente,
como os diferenciais entre as taxas registadas pelo Alentejo e o Centro demonstram.
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No que respeita ao desemprego dos jovens 1 na UE25, a taxa atingiu os 18,5% em
2004, menos 0,1 p.p. do que no ano anterior. Ao nível dos Estados-membros, a
Polónia (39,6%) e a Eslováquia (33,1%) registaram os níveis mais preocupantes no
que toca ao desemprego neste extracto da população. Por outro lado, a Holanda
(8,0%) e a Dinamarca (8,2%) foram os países da UE25 onde esta problemática se
revelou menos significativa. Portugal registou uma taxa de desemprego de jovens de
15,6%, registando, tal como no caso anterior, um nível de desemprego abaixo da
média da União Europeia.
Ao nível regional, são evidentes grandes assimetrias no que se refere a este indicador.
Com efeito, o diferencial entre a taxa de desemprego de jovens registada na região
holandesa de Zeeland e no departamento ultramarino francês Réunion, ultrapassa os
50 p.p., conforme se pode constatar no quadro seguinte.

Taxas de desemprego de jovens (15-24 anos) por regiões na UE25 em 2004

Mais baixas
1
2

Zeeland (NED)
Noord-Brabant (NED)

3

Oberbayern (GER)

4
5

Utrecht (NED)
Steiermark (AUT)

6
7

Taxa
(%)

Mais elevadas

Taxa
(%)

5.4*

1

Réunion (FRA)

56.6

6.5

2

Guadeloupe (FRA)

55.9*

7.1

3

Dytiki Makedonia (GRE)

49.3

7.2

4

Martinique (FRA)

49.3*

7.3

5

Lubuskie (POL)

48.0

Mittelfranken (GER)

7.3*

6

Dolnóslaskie (POL)

47.9

Friesland (NED)

7.3*

7

Warminsko-Mazurskie (POL)

46.7

8

Niederbayern (GER)

7.5*

8

Zachodniopomorskie (POL)

45.5

9

Tirol (AUT)

7.6*

9

Świętokrzyskie (POL)

42.9

10

Schwaben (GER)

7.7

10

Sicília (ITA)

42.9

* Dados pouco fiáveis devido à dimensão da amostra
Fonte: Eurostat

Das 254 regiões que compõem a UE25, apenas 38 registaram, em 2004, taxas de
desemprego de jovens abaixo dos 10%, enquanto que, em 16 regiões, os níveis de
desemprego ultrapassavam os 40%. De realçar ainda que em mais de 75% das
regiões da UE25 a taxa de desemprego de jovens foi pelo menos duas vezes superior à
taxa de desemprego total.

1

Consideram-se os indivíduos com idades compreendidas entre os 15 e os 24 anos
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No que concerne ao desemprego feminino na UE25, a taxa fixou-se, em 2004, nos
10,1%, o mesmo valor que o registado no ano anterior. Conforme pode verificar-se no
quadro seguinte, foi nas regiões do Reino Unido que a taxa de desemprego feminino
registou os valores mais baixos. Por seu turno, os departamentos ultramarinos
(excluindo Martinique) registaram as mais elevadas taxas de desemprego feminino
entre todas as regiões da UE25, com especial destaque para a ilha de Réunion, que
atingiu os 34,2%. É ainda de realçar a situação da Estremadura espanhola, onde
27,3% da população activa feminina encontrava-se no desemprego. Em Portugal, a
taxa de desemprego feminino fixou-se nos 7,6%, a 9.ª taxa mais baixa entre os 25
Estados-membros. A Irlanda e o Reino Unido registaram as taxas mais baixas em
2004, não tendo ultrapassado os 4,1% e os 4,2%, respectivamente. Por oposição, a
Polónia (19,9%) e a Eslováquia (19,2%) registaram as taxas mais elevadas de
desemprego feminino no período de referência.

Taxas de desemprego feminino por regiões na UE25 em 2004
Taxa
(%)

Mais baixas

Mais elevadas

Taxa
(%)

1

Dorset & Somerset (UK)

2.2

1

Réunion (FRA)

34.2

2

Herefordshire, Worcestershire & Warwickshire (UK)

2.9

2

Guyane (FRA)

29.8*

3

Devon (UK)

2.9

3

Guadeloupe (FRA)

28.0

4

Leicestershire, Rutland & Northamptonshire (UK)

3.0

4

Extremadura (ESP)

27.3

5

Gloucestershire, Wiltshire & North Somerse (UK)

3.0

5

Dytiki Makedonia (GRE)

26.0

6

Hampsshire & Isle of Wight (UK)

3.0

6

Dolnóslaskie (POL)

25.5

7

Northern Ireland (UK)

3.1

7

Halle (GER)

25.1

8

East Anglia (UK)

3.2

8

Zachodniopomorskie (POL)

24.8

9

Bedfordshire & Hertfordshire (UK)

3.3

9

Melilla (ESP)

24.7*

10

Surrey, East & West Sussex (UK)

3.3

10

Východné Slovensko (SLK)

24.6

* Dados pouco fiáveis devido à dimensão da amostra
Fonte: Eurostat

Fonte: Eurostat
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