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Comunicado (CD/004/2013) 
 

Lisboa, 10 de maio 2013 
 

Desemprego nos Países sob Resgate Financeiro 
é o Dobro do Registado na Zona Euro  

(conclusões da Declaração de Lisboa) 
 

1. As políticas de austeridade levadas a cabo pelos governos dos nossos países, no 

quadro dos programas de assistência financeira, têm provocado uma diminuição 

muito significativa dos rendimentos do trabalho, um aumento de impostos, níveis de 

desemprego históricos e, acima de tudo, uma crise de confiança no futuro. 

2. As economias dos nossos países encontram-se num estado recessivo e as previsões 

da UE e da OCDE para o crescimento económico continuam negativas para todo o 

ano de 2013 e para 2014. 

3. O foco excessivo na diminuição do défice das finanças públicas, tem provocado 

enormes dificuldades às empresas que não conseguem obter financiamento 

adequado para as suas actividades. 

4. As famílias encontram-se numa situação de pré-falência, tendo muita dificuldade em 

cumprir com os pagamentos das suas casas e dos seus encargos mensais e, em cada 

ano, são mais sobrecarregadas com impostos sobre o rendimento e sobre as pensões 

de reforma. 

5. O consumo interno nos nossos países está completamente estagnado, constituindo 

um fator que contribui para a falência de muitas pequenas e microempresas. 

6. A protecção social tem vindo a ser reduzida de forma significativa, encontrando-se 

hoje muitos cidadãos sem qualquer apoio social dos Estados. 

7. As taxas de desemprego global registam níveis históricos e continuam a subir. 

8. O desemprego jovem atingiu o seu nível mais elevado de sempre na UE. 

 

Perante esta situação as Associações representativas dos Profissionais da Gestão das 
Pessoas nos países sob assistência financeira, reunidas em Lisboa, por iniciativa da APG, 
no dia 10 de maio de 2013, decidiram: 
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a) Propor aos respetivos governos a elaboração imediata de um Plano de Emergência 

para Combate ao Desemprego, com a duração de três anos, com o objetivo de parar 

o crescimento das taxas de desemprego; 

b) Propor a adoção de um Plano Especial de Combate ao Desemprego Jovem; 

c) Recomendar a adoção de medidas que promovam o crescimento económico, 

nomeadamente o consumo interno; 

d) Redução de 5% nos impostos sobre os rendimentos do trabalho; 

e) Adoção de mecanismos de diálogo social onde as Associações representativas dos 

Profissionais de Gestão das Pessoas possam desempenhar um papel mais activo; 

f) Reforço financeiro do Fundo Social Europeu para apoiar a requalificação profissional. 

 
As Associações de Gestão das Pessoas dos países sob resgate financeiro, manifestam 
também toda a sua disponibilidade para participarem na elaboração dos instrumentos 
propostos. 
 

Taxa desemprego média nos países sob assistência financeira 20,06% 

Taxa média de desemprego jovem nos países sob assistência financeira 43,26% 

 

Taxa desemprego média na Zona Euro 11,90% 

Taxa de desemprego jovem na Zona Euro 24,20% 

 
 
Sobre a APG 
A APG - Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas é uma associação profissional de direito 
privado, de carácter cultural e científico, sem fins lucrativos, reconhecida pelo governo português 
como Pessoa Coletiva de Utilidade Pública. 
É uma associação de âmbito nacional que congrega pessoas e organizações que se dedicam à gestão 
do capital humano ou exercem funções especializadas nesta área, tanto do setor público como do 
privado, num total de cerca de 1.500 sócios. 
A sua missão é a de desenvolver atividades que visem a formação e representação dos seus 
associados, a valorização da função “Gestão das Pessoas” nas organizações e a contribuição para a 
definição das políticas públicas nomeadamente em matérias como a educação, formação, emprego e 
relações laborais. 


