
PRINCIPAIS INDICADORES DO MERCADO DE EMPREGO

Var. % 

Homóloga

Var. % Mês 

anterior

mar-16 fev-17 abr-16 a mar-17

Desemprego registado no fim do mês 19.971 -12,6 -0,6

Inscrições de desempregados ao longo do mês 1.069 -0,4 -4,8

Ofertas de emprego captadas ao longo do mês 242 +18,0 -11,4

Inseridos no Mercado de Trabalho, ao longo do mês 705 -8,2 +20,7

Integrados em Programas de Emprego, no fim do mês 2.423 +24,5 +3,3

Integrados em Formação Profissional, no fim do mês 244 +248,6 -15,3
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No final de março de 2017 registam-se 19.971 desempregados inscritos, correspondendo a uma diminuição muito acentuada

face ao mês homólogo (-2.882 inscritos; -12,6%), embora muito ligeira face ao mês anterior (-0,6%; -127 inscritos).

Ao longo do mês de março inscreveram-se 1.069 novos desempregados, o que representa uma estagnação (-0,4%) face ao

mês homólogo, e a uma redução de 4,8% relativamente ao mês anterior.

 

As ofertas de emprego recebidas ao longo do mês apresentam uma evolução muito positiva face ao mês homólogo, com um

crescimento de 18,0% face a março de 2016, embora apresentem um volume inferior ao alcançado no mês anterior (-11,4%). 

 

O número de integrações no mercado de emprego regista um decréscimo face ao mês homólogo (-8,2%) mas apresenta um

crescimento significativo face a fevereiro de 2017 (+20,7%).

No final do mês de março contabilizam-se 2.423 desempregados a participarem em programas de emprego (+24,5% do que

em março de 2016 e +3,3% do que em fevereiro de 2017) e 244 inscritos a frequentarem um curso de formação profissional,

num total de 2.667 ocupados. 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. 
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