
PRINCIPAIS INDICADORES DO MERCADO DE EMPREGO

Var. % 

Homóloga

Var. % mês 

anterior

set/18 ago/19 out/18 a set/19

Desemprego registado no fim do mês 14 865 -6,0 -0,4

Inscrições de desempregados ao longo do mês 1 354 -19,8 +32,0

Ofertas de emprego captadas ao longo do mês 224 +19,8 +28,0

Inseridos no Mercado de Trabalho, ao longo do mês 779 -8,2 +65,0

Integrados em Programas de Emprego, no fim do mês 2 041 -16,6 -0,6

Integrados em Formação Profissional, no fim do mês 115 -66,3 +180,5

COMENTÁRIO

ESTRUTURA DO DESEMPREGO REGISTADO
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No final de setembro de 2019 registam-se 14.865 desempregados inscritos, o que corresponde a uma redução homóloga de 6% e

menos 942 inscritos comparativamente ao final de setembro de 2018. Face ao final do mês anterior contam-se menos 60 inscritos,

traduzindo-se numa variação de -0,4%.

Contabilizam-se ainda 2.041 desempregados a participarem em programas de emprego e 115 inscritos a frequentarem um curso de

formação profissional, num total de 2.156 ocupados. 

Ao longo do mês de setembro inscreveram-se 1.354 novos desempregados, o que representa uma diminuição significativa, quer face

ao mês homólogo (-19,8%; -334 inscrições), destacando-se o menor número de inscritos na profissão de professores (-276

inscrições). Com mais com 328 inscrições em setembro do que no mês de agosto, mantém-se o padrão sazonal de anos anteriores,

embora num patamar inferior.

Foram recolhidas 224 ofertas de emprego ao longo do mês, um valor significativamente superior ao valor homólogo (+19,8%; +37

ofertas) e ao do mês anterior (+28%; +49 ofertas).

As integrações no mercado de emprego apresentam um crescimento acentuado face ao mês anterior (+65%; +307 integrações no

mercado de trabalho). No entanto, regista-se uma evolução homóloga negativa, decorrente de um menor impacto do ajustamento ao

novo ano letivo.
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