
PRINCIPAIS INDICADORES DO MERCADO DE EMPREGO

Var. % 

Homóloga

Var. % mês 

anterior

mai/19 abr/20 jun/19 a mai/20

Desemprego registado no fim do mês 17 465 +10,9 +6,3

Inscrições de desempregados ao longo do mês 1 520 +39,7 +50,6

Ofertas de emprego captadas ao longo do mês 96 -71,9 +231,0

Inseridos no Mercado de Trabalho, ao longo do mês 439 -45,1 +36,8

Integrados em Programas de Emprego, no fim do mês 1 877 -12,9 +0,6

Integrados em Formação Profissional, no fim do mês 152 +47,6 -6,7

COMENTÁRIO

ESTRUTURA DO DESEMPREGO REGISTADO

Situação no fim do mês

15 501

1 173

174

518

MAIO 2020

Média

 últimos 12 meses

Indústria, 

energia e água 

e construção 

16,4%

2 022

148

Agric., pecuária, caça, 

silvic. e pesca 1,9%

O mês de maio de 2020 decorreu num cenário de desconfinamento gradual da população, após as medidas de isolamento adotadas

para prevenção do surto da doença Covid-19. Seguindo as orientações do Governo Regional, o IEM retomou progressivamente as

atividades suspensas temporariamente, nomeadamente o encaminhamento normal de candidatos a ofertas de emprego, formação

profissional ou programas de emprego. O atendimento presencial foi retomado, passando a ser realizado por agendamento prévio,

garantindo-se o acesso a todos para fins de inscrição, requerimento de prestações de desemprego, apresentação a ofertas de

emprego e para acompanhamento de candidaturas a programas de emprego, embora as alternativas não presenciais continuem a

serem privilegiadas para os restantes serviços.

Todo o contexto restritivo à atividade económica teve impacto direto na evolução do desemprego registado pelo IEM, que apresenta

um valor de 17.465 desempregados no final do mês de maio, o que corresponde a um aumento de 6,3% face ao mês anterior

(+1.030 desempregados). Esta evolução é mais gravosa em termos homólogos, registando-se um crescimento de 10,9% face a maio

de 2019, uma vez que a região apresenta normalmente um decréscimo significativo do número de inscritos nos meses de abril, maio

e junho, associado ao aumento da atividade turística, que não foi possível concretizar em 2020.

No fim do mês contabilizam-se adicionalmente 1.877 desempregados a participarem em programas de emprego e 152 inscritos a

frequentarem um curso de formação profissional, num total de 2.029 ocupados.

O número de inscrições registadas ao longo do mês de maio apresenta um aumento acentuado, com mais 511 novas inscrições do

que no mês de abril 2020 (+50,6%) e mais 432 inscrições do que no mês homólogo (+39,7%).

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

significativamente inferior ao mês homólogo, embora evidenciem um aumento acentuado face ao mês anterior, em consequência da

retoma gradual da atividade económica regional e do elevado nível de incerteza quanto à evolução da economia regional no curto

prazo.
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