
PRINCIPAIS INDICADORES DO MERCADO DE EMPREGO

Var. % 

Homóloga

Var. % mês 

anterior

out/20 set/21 nov/20 a out/21

Desemprego registado no fim do mês 15 669 -19,3 -4,7

Inscrições de desempregados ao longo do mês 981 -32,9 -4,6

Ofertas de emprego captadas ao longo do mês 209 +29,8 -44,9

Inseridos no Mercado de Trabalho, ao longo do mês 840 +60,9 +16,0

Integrados em Programas de Emprego, no fim do mês 2 979 +43,4 +1,4

Integrados em Formação Profissional, no fim do mês 88 -38,5 +66,0
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No final de outubro de 2021 estavam inscritos no IEM 15.669 desempregados, o que corresponde a uma diminuição de 4,7% face ao

mês anterior, contabilizando-se menos 772 desempregados inscritos. Comparativamente ao mês homólogo, a diminuição é ainda

mais significativa (-19,3%), contando-se menos 3.739 desempregados do que em outubro de 2020.

No fim do mês de outubro contabilizam-se adicionalmente 3.067 ocupados, dos quais 2.979 desempregados estavam inseridos em

programas de emprego e 88 frequentavam um curso de formação profissional. A este respeito, salienta-se o aumento muito

significativo do número de participantes em programas de emprego face ao mês de outubro de 2020 (+43,4%; +901 participantes),

dada a importância da medida no combate ao desemprego e exclusão social.

Ao longo do mês registaram-se 981 novas inscrições de desempregados, correspondendo a uma diminuição muito acentuada face ao

mês homólogo (-32,9%; -481 inscrições). Comparativamente ao mês anterior também se regista uma diminuição, desta feita de 4,6%

(-47 inscrições).

Quer as ofertas de emprego recebidas, quer as integrações no mercado de trabalho, registadas ao longo do mês refletem um

aumento significativo face a outubro 2020 (+29,8% ofertas e +60,9% integrações no mercado de emprego).

De uma análise global dos diversos indicadores resulta uma evolução significativa no combate ao desemprego, reflexo da retoma

económica na Região.
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