
PRINCIPAIS INDICADORES DO MERCADO DE EMPREGO

Var. % 

Homóloga

Var. % Mês 

anterior

Ago-15 Jul-16 Set-15 a Ago-16

Desemprego registado no fim do mês 20.770 -4,3 -0,1

Inscrições de desempregados ao longo do mês 1.232 +9,0 +7,3

Ofertas de emprego captadas ao longo do mês 230 +13,9 +32,9

Inseridos no Mercado de Trabalho, ao longo do mês 489 -23,2 -18,5

Integrados em Programas de Emprego, no fim do mês 2.124 +2,3 +1,6

Integrados em Formação Profissional, no fim do mês 56 +19,1 -6,7
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No final de agosto de 2016 registam-se 20.770 desempregados inscritos, correspondendo a uma estagnação face ao mês

anterior e a uma redução de 4,3% face a agosto de 2015.

Ao longo do mês de agosto 1.232 desempregados inscreveram-se nos serviços do Instituto de Emprego da Madeira,

correspondendo a um aumento significativa face ao mês homólogo (+9,0%) e ao mês anterior (+7,3%). Salienta-se que este

indicador continua significativamente inferior à sua média nos últimos 12 meses (-2,2%). 

 

As ofertas de emprego recolhidas apresentam uma evolução muito positiva ao longo do mês de agosto, traduzindo-se num

crescimento de 32,9% face a julho de 2016 e de 13,9% face ao mês homólogo.

 

Ao longo do mês de agosto registam-se 489 desempregados inseridos no mercado de trabalho, sendo um valor

significativamente inferior ao valor no mês homólogo e do mês anterior (-18,5%) e à média dos últimos 12 meses.

  

No final do mês de agosto contabilizam-se 2.124 desempregados a participarem em programas de emprego (+2,3% do que em

agosto de 2015 e +1,6% do que em julho de 2016) e 56 inscritos a frequentarem um curso de formação profissional, num total de

2.180 ocupados.

22.097

1.259

207

641

Agosto 2016

Média

 últimos 12 meses

  Serviços 
71,1% 

1º 
emprego 

12,1% 

Novo 
emprego 

87,9% 

Homens 
52,6% 

Mulheres 
47,4% 

>= 1 ano 
inscrição 

58,3% 

< 1 ano 
inscrição 

41,7% 

< 25 anos 
13,2% 

>=25 anos 
86,8% 

Agosto 2016 

<=3º ciclo 
ensino 
básico 
66,6% 

Secundário 
23,6% 

Superior 
9,8% 

Candidatos a novo emprego 


