
PRINCIPAIS INDICADORES DO MERCADO DE EMPREGO

Var. % 

Homóloga

Var. % mês 

anterior

jun/20 mai/21 jul/20 a jun/21

Desemprego registado no fim do mês 19 072 +5,5 -4,1

Inscrições de desempregados ao longo do mês 825 -37,3 -7,3

Ofertas de emprego captadas ao longo do mês 237 +134,7 -8,8

Inseridos no Mercado de Trabalho, ao longo do mês 763 +200,4 +15,6

Integrados em Programas de Emprego, no fim do mês 2 690 +35,8 +1,7

Integrados em Formação Profissional, no fim do mês 89 -15,2 -39,5

COMENTÁRIO

ESTRUTURA DO DESEMPREGO REGISTADO
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No final de junho de 2021 estavam inscritos no IEM 19.072 desempregados, o que corresponde a uma diminuição de 4,1% face ao

mês anterior, contabilizando-se menos 825 desempregados inscritos. Comparativamente ao mês homólogo, este valor representa um

aumento de 5,5%, contando-se mais 999 desempregados do que no mês de junho de 2020, continuando a refletir o impacto da Covid-

19 na atividade económica da região e, consequentemente, no emprego.

No fim do mês contabilizam-se adicionalmente 2.690 desempregados a participarem em programas de emprego e 89 inscritos a

frequentarem um curso de formação profissional, num total de 2.779 ocupados. Salienta-se o aumento dos participantes em

programas de emprego, que contam mais 709 participantes do que em junho de 2020 (+35,8%), valor que demonstra o esforço da

intervenção pública no combate ao desemprego e exclusão social.

Ao longo do mês registaram-se 825 novas inscrições de desempregados, correspondendo a uma diminuição muito acentuada face ao

mês homólogo (-37,3%; -491 inscrições). Também face ao mês anterior este número representa uma diminuição (-7,3% -65

inscrições).

O número de ofertas recebidas ao longo do mês (237) foi muito superior ao valor homólogo (+134,7%; +136 ofertas), embora

ligeiramente inferior ao mês anterior (-8,8%; -23).

Ao longo do mês de junho, as integrações no mercado de trabalho ultrapassaram largamente os registos, quer relativamente ao mês

homólogo (+200,4%; +509 integrações), quer ao mês anterior (+15,6%; +103).

O comportamento positivo dos diversos indicadores reforçam a evolução favorável registada desde o início do ano, refletindo a

gradual retoma económica na Região, bem como evidenciam sinais de disponibilidade por parte das empresas em voltar a contratar.
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