
PRINCIPAIS INDICADORES DO MERCADO DE EMPREGO

Var. % 

Homóloga

Var. % mês 

anterior

mar/19 fev/20 abr/19 a mar/20

Desemprego registado no fim do mês 15 646 -4,1 +0,4

Inscrições de desempregados ao longo do mês 752 -27,0 -29,1

Ofertas de emprego captadas ao longo do mês 127 -47,1 -23,0

Inseridos no Mercado de Trabalho, ao longo do mês 368 -24,3 -27,6

Integrados em Programas de Emprego, no fim do mês 1 938 -8,6 -1,5

Integrados em Formação Profissional, no fim do mês 171 -6,6 -5,5

COMENTÁRIO

ESTRUTURA DO DESEMPREGO REGISTADO
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No dia 18 de março foi declarado o estado de emergência em todo o país de modo a conter a propagação do vírus COVID19, com

profundo impacto na atividade do IEM, desde já visível na evolução dos seus indicadores. 

Seguindo orientações do Governo Regional, o IEM condicionou a sua atividade desde dia 13, tendo deixado gradualmente de

encaminhar pessoas para ofertas de emprego, formação ou programas de emprego, salvo situações particulares, e suspendido os

prazos com efeito nas candidaturas ativas. Neste contexto, o Instituto manteve o atendimento presencial até ter sido possível

desenvolver adequadamente alternativas não presenciais. Foram criadas e privilegiadas novas ferramentas digitais, através da

página oficial do IEM, que reforçaram o atendimento telefónico e o recurso ao correio eletrónico ou ao serviço postal, tendo-se

garantido a possibilidade de inscrição e requerimento de prestações de desemprego, bem como a obtenção de comprovativos de

inscrição para fins sociais, serviços considerados essenciais no contexto atual.

No final de março de 2020 registam-se 15.646 desempregados inscritos, o que corresponde a uma redução de 4,1% e menos 665

inscritos comparativamente ao final de março de 2019. Face ao final do mês anterior contam-se mais 56 inscritos, traduzindo-se

numa variação de +0,4%.

Contabilizam-se ainda 1.938 desempregados a participarem em programas de emprego e 171 inscritos a frequentarem um curso

de formação profissional, num total de 2.109 ocupados.

O número de inscrições registadas ao longo do mês de março representa um decréscimo de 27,0% face ao mês homólogo, num

total de -278 novas candidaturas a emprego. Comparativamente ao mês anterior a redução da procura é um pouco mais

acentuada, com uma variação de -29,1% e menos 308 inscrições registadas.

As ofertas de emprego captadas e as integrações no mercado de trabalho registadas ao longo do mês apresentam um nível

significativamente inferior no mês de março, em função das medidas de contenção do COVID19 implementadas.
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