
PRINCIPAIS INDICADORES DO MERCADO DE EMPREGO

Var. % 

Homóloga

Var. % Mês 

anterior

Fev-16 Jan-17 Mar-16 a Fev-17

Desemprego registado no fim do mês 20.098 -13,4 -1,0

Inscrições de desempregados ao longo do mês 1.123 -8,0 -28,4

Ofertas de emprego captadas ao longo do mês 273 +15,2 +33,2

Inseridos no Mercado de Trabalho, ao longo do mês 584 -1,4 -0,2

Integrados em Programas de Emprego, no fim do mês 2.346 +11,6 -4,4

Integrados em Formação Profissional, no fim do mês 288 +294,5 +0,7

COMENTÁRIO

ESTRUTURA DO DESEMPREGO REGISTADO

Situação no fim do mês

20.944

1.234

212

662

Fevereiro 

2017

Média

 últimos 12 meses

Indústria, 

energia e água 

e construção 

24,3%

2.222

107

Agric., pecuária, caça, 

silvic. e pesca 2,4%

No final de fevereiro de 2017 registam-se 20.098 desempregados inscritos, correspondendo a uma ligeira redução face ao mês

anterior (-1,0%; -198 inscritos) e a uma diminuição muito significativa face ao mês homólogo (-3.112 inscritos; -13,4%).

Ao longo do mês de fevereiro inscreveram-se 1.123 novos desempregados, o que representa uma variação de -28,4% face ao

mês anterior e de -8,0% face ao mês de fevereiro de 2016. 

 

Também as ofertas de emprego recolhidas ao longo do mês apresentam uma evolução positiva, com um crescimento de

33,2% face a janeiro de 2017 e 15,2% face ao mês homólogo. 

 

O número de inserções no mercado de trabalho mantém-se estável face ao mês anterior (-0,2%) sendo ligeiramente inferior ao

volume homólogo (-1,4%).

Em virtude do arranque, em janeiro de 2017, do projeto-piloto do IEM "Qualificar para a Estiva" o número de desempregados a

frequentarem ações de formação ao longo do mês é muito superior à média dos últimos 12 meses e ao valor homólogo. Assim,

no final do mês de fevereiro contabilizam-se 2.346 desempregados a participarem em programas de emprego (+11,6% do que

em fevereiro de 2016 e -4,4% do que em janeiro de 2017) e 288 inscritos a frequentarem um curso de formação profissional,

num total de 2.634 ocupados.
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