
PRINCIPAIS INDICADORES DO MERCADO DE EMPREGO

Var. % 

Homóloga

Var. % mês 

anterior

abr/19 mar/20 mai/19 a abr/20

Desemprego registado no fim do mês 16 435 +1,5 +5,0

Inscrições de desempregados ao longo do mês 1 009 -1,8 +34,2

Ofertas de emprego captadas ao longo do mês 29 -88,8 -77,2

Inseridos no Mercado de Trabalho, ao longo do mês 321 -54,8 -12,8

Integrados em Programas de Emprego, no fim do mês 1 865 -11,6 -3,8

Integrados em Formação Profissional, no fim do mês 163 +5,8 -4,7

COMENTÁRIO

ESTRUTURA DO DESEMPREGO REGISTADO
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O mês de abril de 2020 decorreu no cenário de estado de emergência, decretado desde o dia 18 de março em todo o país de modo a

conter a propagação do vírus COVID19. Este contexto teve um impacto profundo na atividade do IEM, que, seguindo as orientações

do Governo Regional, condicionou a sua atividade, tendo reduzido o encaminhamento de candidatos a ofertas de emprego, formação

profissional ou programas de emprego, salvo situações particulares, e suspendido os prazos com efeito nas candidaturas ativas. 

Neste período o IEM desenvolveu alternativas não presenciais para o atendimento ao público, criando e privilegiando novas

ferramentas digitais, através da página oficial do IEM, IP-RAM que garantiram a possibilidade de inscrição, de requerimento de

prestações de desemprego e de obtenção de comprovativos de inscrição para efeito sociais (RSI, moratórias de bancos),

considerados serviços essenciais.

Estas medidas têm efeito direto na evolução do desemprego registado pelo IEM, que apresenta um valor de 16.435 desempregados

no final do mês de abril, o que corresponde a um aumento de 5,0% face ao mês anterior (+789 desempregados). A evolução face ao

mês homólogo é menos acentuada, numa variação de +1,5% (+242 inscritos), refletindo o comportamento decrescente que este

indicador tem apresentado.

Adicionalmente contabilizam-se 1.865 desempregados a participarem em programas de emprego e 163 inscritos a frequentarem um

curso de formação profissional, num total de 2.028 ocupados.

O número de inscrições registadas ao longo do mês de abril apresenta um aumento acentuado comparativamente ao mês anterior,

contando-se mais 257 novas inscrições do que no mês de março de 2020 (+37,1%), embora se situa num nível ligeiramente inferior

ao registado em abril de 2019 (-18 inscrições; -1,8%). Este cenário, apesar de adverso, é mais favorável ao que se poderia antecipar

no contexto atual, para o que terá contribuído o quadro de apoios à manutenção de postos de trabalho implementadas pelos

governos nacional e regional.

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 abril, em função da suspensão de parte da atividade económica regional.
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