
PRINCIPAIS INDICADORES DO MERCADO DE EMPREGO

Var. % 

Homóloga

Var. % Mês 

anterior

Out-15 Set-16 Nov-15 a Out-16

Desemprego registado no fim do mês 20.386 -8,7 -0,0

Inscrições de desempregados ao longo do mês 1.475 -4,5 -13,3

Ofertas de emprego captadas ao longo do mês 174 -16,7 -29,0

Inseridos no Mercado de Trabalho, ao longo do mês 576 +2,3 -41,4

Integrados em Programas de Emprego, no fim do mês 2.432 +7,9 +3,1

Integrados em Formação Profissional, no fim do mês 96 +118,2 +31,5

COMENTÁRIO

ESTRUTURA DO DESEMPREGO REGISTADO
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No final de outubro de 2016 registam-se 20.386 desempregados inscritos, correspondendo a uma estagnação face ao mês

anterior (-5 inscritos) e a uma redução de 8,7% face ao mês homólogo (-1.940 inscritos).

Ao longo do mês de outubro 1.475 desempregados inscreveram-se nos serviços do Instituto de Emprego da Madeira,

correspondendo a uma redução de 13,3% face ao mês anterior e de 4,5% face ao mês homólogo. Esta evolução reflete um

reajustamento após um crescimento acentuado em setembro, derivado do arranque do ano letivo, para um valor inferior ao

registado no mesmo período do ano anterior. 

 

Após apresentarem um volume elevado em setembro de 2016, as ofertas de emprego recolhidas apresentam uma evolução

negativa ao longo do mês de outubro, traduzindo-se num decréscimo de 29,0% face ao mês anterior e de 4,5% face ao mês

homólogo.

 

Também o número de integrados no mercado de emprego em outubro é inferior ao do mês anterior (-41,4%) embora seja

superior ao volume homólogo (+2,3%). A evolução face a setembro de 2016 decorre da redução do volume de autocolocações,

que se reajusta após um crescimento acentuado no mês anterior.

  

No final do mês de setembro contabilizam-se 2.432 desempregados a participarem em programas de emprego (+3,1% do que

em setembro de 2016 e +7,9% do que em outubro de 2015) e 96 inscritos a frequentarem um curso de formação profissional,

num total de 2.528 ocupados.
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