
PRINCIPAIS INDICADORES DO MERCADO DE EMPREGO

Var. % 

Homóloga

Var. % mês 

anterior

jun/18 mai/19 jul/18 a jun/19

Desemprego registado no fim do mês 15 157 -6,1 -3,7

Inscrições de desempregados ao longo do mês 919 -16,1 -15,5

Ofertas de emprego captadas ao longo do mês 194 -38,4 -43,3

Inseridos no Mercado de Trabalho, ao longo do mês 617 -16,4 -22,9

Integrados em Programas de Emprego, no fim do mês 2 105 -18,6 -2,3

Integrados em Formação Profissional, no fim do mês 91 -74,9 -11,7
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No final de junho de 2019 registam-se 15.157 desempregados inscritos, o que corresponde a uma redução homóloga significativa,

registando-se menos 983 inscritos comparativamente ao final de junho de 2018 (-6,1%). A diminuição face ao mês anterior é também

assinalável, contando-se menos 586 desempregados inscritos do que no final de maio de 2019 (-3,7%).

A redução homóloga do desemprego evidencia um maior decréscimo para os homens (-11,4%) do que para as mulheres (-1,0%), e tem

maior intensidade para os jovens (-14,5%), para os que procuram o primeiro emprego (-19,1%), para os ex-trabalhadores do setor

secundário (-18,0%), no qual o subsetor da Construção assume maior relevância, e para os que possuem habilitações mais baixas,

entre os quais se destacam os inscritos com o 1º ciclo do ensino básico (-11,7%).

No final do mês contabilizam-se ainda 2.105 desempregados a participarem em programas de emprego e 91 inscritos a frequentarem

um curso de formação profissional, num total de 2.196 ocupados. 

Em junho de 2019 inscreveram-se 919 novos desempregados, o que representa uma diminuição acentuada face ao mês homólogo (-

16,1%; -176 inscrições) e ao mês anterior (-15,5%; -169 inscrições).

Foram recolhidas 194 ofertas de emprego ao longo do mês e registaram-se 617 integrações no mercado de emprego.
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