
PRINCIPAIS INDICADORES DO MERCADO DE EMPREGO

Var. % 

Homóloga

Var. % Mês 

anterior

Mai-15 Abr-16 Jun-15 a Mai-16

Desemprego registado no fim do mês 21.658 -2,7 -3,0

Inscrições de desempregados ao longo do mês 1.064 +2,8 +7,9

Ofertas de emprego captadas ao longo do mês 222 +18,7 +5,7

Inseridos no Mercado de Trabalho, ao longo do mês 641 +8,1 -18,4

Integrados em Programas de Emprego, no fim do mês 2.051 +4,2 +3,1

Integrados em Formação Profissional, no fim do mês 63 -82,4 -4,5
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No final de maio de 2016 registam-se 21.658 desempregados inscritos, correspondendo a uma redução de 3,0% face ao mês

anterior e de 2,7% face ao mês homólogo.

Para esta evolução contribuiu a diminuição do número de inscrições de desempregados nos últimos meses e o aumento do

número de desempregados inseridos no mercado de trabalho ou integrados em programas de emprego.

Ao longo do mês de maio 1.064 desempregados inscreveram-se nos serviços do Instituto de Emprego da Madeira,

correspondendo a um aumento face ao volume registado no mês anterior (+7,9%) e no mês homólogo (+2,8%). No entanto,

salienta-se que apesar desta variação mensal, este indicador continua significativamente inferior à sua média nos últimos 12

meses (-16,3%). 

 

As ofertas de emprego apresentam um aumento significativo no mês de maio quer face ao mês anterior (+5,7%), quer ao mês

de maio de 2015 (+18,7%), mantendo-se num nível superior à média dos últimos meses.

 

Ao longo do mês de maio registam-se 641 desempregados inseridos no mercado de trabalho, traduzindo um decréscimo de -

18,4% em relação ao mês anterior e de +8,1% face ao mês de maio de 2015.

  

No final do mês de maio contabilizam-se 2.051 desempregados a participarem em programas de emprego (+3,1% do que em

abril 2016 e + 4,2% do que em maio de 2015) e 63 a frequentarem um curso de formação profissional, num total de 2.114

ocupados.
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