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23% dos jovens açorianos continuam 
no desemprego 

O desemprego nos Açores abrange 8,4% da po-
pulação activa, continuando a ser maior nos mais jo-
vens, que no 1º trimestre deste ano atingiu 23,2% dos 
indivíduos com idades compreendidas entre os 15 e os 
24 anos, revela um estudo do SREA agora divulgado.

 Mesmo assim é a menor taxa da actual série do 
Inquérito ao Emprego, tendo diminuído 9,5 pontos 
percentuais relativamente ao trimestre anterior.

A diminuição homóloga do desemprego deveu-se 
fundamentalmente à diminuição do número de de-
sempregados à procura do primeiro emprego, que 
passaram de 1.913 para 1.419 indivíduos (-25,8%), 
uma vez que o número de desempregados à procura 
de novo emprego diminuiu apenas 1,5%, passando de 
9.019 indivíduos para 8.880 indivíduos.

Na análise por sexos, em termos homólogos, veri-
fica-se uma variação em termos de peso no total do 
desemprego: o sexo masculino passou de 56,2% para 
48,8% do total do desemprego, e o sexo feminino de 
43,8% para 51,2%. 

Menos trabalhadores por conta própria

Quanto à situação na profissão verificou-se um 
aumento (1,0%), em termos homólogos, no grupo dos 
trabalhadores por conta de outrem, enquanto que no 
grupo dos trabalhadores por conta própria ocorreu 
uma diminuição (3,4%). 

No que diz respeito à variação trimestral, verifi-
caram-se aumentos nos trabalhadores por conta de 
outrem (1,1%) e nos trabalhadores por conta própria 
(2,5%).

Neste último grupo, os trabalhadores por conta 
própria como isolados apresentaram aumentos na 
variação homóloga (0,7%) e na variação trimestral 
(10,9%). 

Os trabalhadores por conta própria como em-
pregadores, registaram diminuições, quer em ter-
nos homólogos (14,1%), quer em termos trimestrais 
(16,8%).

Os trabalhadores por conta de outrem que pos-
suem um contrato permanente, registaram uma va-
riação homóloga positiva (0,3%) e uma variação tri-
mestral negativa (3,4%).

Nos trabalhadores com contrato não permanente, 
a variação homóloga foi negativa (10,3%) e a variação 
trimestral foi positiva (3,1%).

A subutilização do trabalho diminuiu 8,5% relati-
vamente a igual trimestre de do ano anterior e 0,7% 
comparando com o 4º trimestre de 2018. 

Mais emprego no sector secundário

Na evolução do emprego por sectores de activida-
de, verificou-se um aumento na variação homóloga 
no sector secundário (6,7%) e diminuições nos secto-
res primário (4,4%) e terciário (0,4%). 

Na variação trimestral, apenas o sector primário 
apresentou uma diminuição (5,5%). 

Os sectores secundário e terciário registaram au-
mentos: 1,1% e 2,0% respectivamente.

Nas variações trimestrais o maior aumento verifi-
cou-se no subsector da educação e a maior diminui-
ção ocorreu nas actividades da saúde humana e apoio 
social (5,3%).

Em termos homólogos, o maior aumento foi no 
subsector do comércio por grosso e a retalho (18,6%) 
e a maior diminuição nas actividades de saúde huma-
na e apoio social (14,5%).

(FALL RIVER, EUA) - O empresário açoriano, na-
tural de S. Miguel, Alfredo Alves, figura de relevo 
da comunidade de Fall River, viu o seu trabalho 
reconhecido pela Sociedade Cultural Açoriana du-
rante um banquete levado a efeito nas suas novas 
instalações, na velha cidade dos teares.

    Foram muitos os amigos que se reuniram em 
preito de homenagem ao homem, ao empresário, 
ao dirigente associativo, ao político.
Alfredo Alves é conhecido pelo “A World Traveler”. 
Quem fala com ele vai  decerto aprender algum 
pormenor de um país que não conhecia: Hungria, 

República Checa, Áustria, China, Alemanha, Índia 
México, Turquia, Suíça, Austrália, Cuba, Marro-
cos, Rússia, Egipto, Dubai,  Espanha.
Mas o gosto pela “descoberta” não se fica por aqui 
e, como tal, tem agendado para Agosto de 2019 a 
ida a São Miguel para participar na “White Night” 

in Ponta Delgada”.
Na sua passagem pela Tabacaria Açoriana, tal 
como Fernando Pessoa na pastelaria Brasileira 
em Lisboa, Al Alves reservou a mesa 10.
Ali se debatem os problemas da cidade, com a 
política a merecer lugar de honra. 
Mas parece que este ano é o ano de Alfredo 
Alves. E sendo assim será convidado de honra 
em nome da comunidade nas Grandes Festas do 
Divino Espírito Santo da Nova Inglaterra, que 
têm na última semana de Agosto em Fall River.
E aqui será uma oportunidade do homenageado 
da Sociedade Cultural Açoriana desfilar perante 
mais de 200 mil pessoas.
“Portanto esta homenagem nasce do profun-
do reconhecimento, por parte daqueles que ti-
veram oportunidade e a satisfação de conviver 
com o homenageado”, sublinhou um elemento 
da comissão organizadora.
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