
PRINCIPAIS INDICADORES DO MERCADO DE EMPREGO

Var. % 

Homóloga

Var. % Mês 

anterior

Dez-15 Nov-16 Jan-16 a Dez-16

Desemprego registado no fim do mês 20.293 -10,9 -0,3

Inscrições de desempregados ao longo do mês 993 -3,0 -27,0

Ofertas de emprego captadas ao longo do mês 106 -36,5 -51,4

Inseridos no Mercado de Trabalho, ao longo do mês 518 +17,5 -20,3

Integrados em Programas de Emprego, no fim do mês 2.405 +10,5 +3,1

Integrados em Formação Profissional, no fim do mês 55 -26,7 -17,9

COMENTÁRIO

ESTRUTURA DO DESEMPREGO REGISTADO
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No final de dezembro de 2016 registam-se 20.293 desempregados inscritos, correspondendo a uma ligeira redução face ao

mês anterior (-71 inscritos; -0,3%) e a uma redução de 10,9% face ao mês homólogo (-2.484 inscritos).

Ao longo do mês de dezembro 993 desempregados inscreveram-se nos serviços do Instituto de Emprego da Madeira,

correspondendo a uma redução de 27,0% face ao mês anterior e de 3,0%  face ao mês homólogo. 

 

As ofertas de emprego recolhidas ao longo do mês apresentam uma redução acentuada, traduzindo-se num decréscimo de

-51,4% face ao mês anterior e de 36,5% face ao mês homólogo.

 

Também o número de integrados no mercado de emprego em dezembro de 2016 é inferior ao valor do mês anterior (-20,3%)

embora seja superior ao valor de dezembro de 2015 (+17,5%). Esta evolução homóloga decorre do aumento do volume de

autocolocações.

  

No final do mês de dezembro contabilizam-se 2.405 desempregados a participarem em programas de emprego (+3,1% do que

em novembro de 2016 e +10,5% do que em dezembro de 2015) e 55 inscritos a frequentarem um curso de formação

profissional, num total de 2.460 ocupados.
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