
PRINCIPAIS INDICADORES DO MERCADO DE EMPREGO

Var. % 

Homóloga

Var. % Mês 

anterior

set/16 ago/17 out/16 a set/17

Desemprego registado no fim do mês 17.106 -16,1 -1,0

Inscrições de desempregados ao longo do mês 1.624 -4,6 +37,7

Ofertas de emprego captadas ao longo do mês 241 -1,6 +0,0

Inseridos no Mercado de Trabalho, ao longo do mês 753 -23,4 +34,5

Integrados em Programas de Emprego, no fim do mês 2.533 +7,4 +1,5

Integrados em Formação Profissional, no fim do mês 423 +479,5 +49,5

COMENTÁRIO

ESTRUTURA DO DESEMPREGO REGISTADO
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No final de setembro de 2017 registam-se 17.106 desempregados inscritos, correspondendo a uma redução muito acentuada

face ao mês homólogo (-3.285 inscritos; -16,1%) e a uma melhoria ligeira face ao mês anterior (-168 inscritos; -1,0%).

Ao longo do mês de setembro inscreveram-se 1.624 novos desempregados, o que representa uma diminuição de 4,6% face ao

mês homólogo (-78 inscrições), embora corresponda a um aumento muito significativo em relação ao mês anterior (+37,7%),

refletindo o efeito sazonal do ajustamento ao novo ano letivo.

As ofertas de emprego mantêm o volume registado no mês anterior, sendo apenas ligeiramente inferior ao de setembro de

2016 (-1,6%). 

As integrações no mercado de emprego registadas ao longo do mês de setembro de 2017 representam uma redução de 23,4%

face ao mesmo mês de 2016, embora correspondam a um crescimento de 34,5% comparativamente ao mês de agosto de

2017 e a um número significativamente superior à média dos últimos 12 meses (+14,1%).

No final do mês contabilizam-se 2.533 desempregados a participarem em programas de emprego (+7,4% do que em setembro

de 2016 e +1,5% do que em agosto de 2017) e 423 inscritos a frequentarem um curso de formação profissional, num total de

2.956 ocupados. A evolução do número de integrados em formação profissional traduz o arranque da formação que o IEM

promove com entidades parceiras, no âmbito do Programa Operacional Madeira 14-20.
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