
PRINCIPAIS INDICADORES DO MERCADO DE EMPREGO

Var. % 

Homóloga

Var. % mês 

anterior

nov/20 out/21 dez/20 a nov/21

Desemprego registado no fim do mês 15 031 -23,9 -4,1

Inscrições de desempregados ao longo do mês 946 -31,4 -3,6

Ofertas de emprego captadas ao longo do mês 210 +46,9 +0,5

Inseridos no Mercado de Trabalho, ao longo do mês 856 +69,5 +1,9

Integrados em Programas de Emprego, no fim do mês 2 957 +32,2 -0,7

Integrados em Formação Profissional, no fim do mês 163 -8,9 +85,2

COMENTÁRIO

ESTRUTURA DO DESEMPREGO REGISTADO

Situação no fim do mês

18 631

956

201

668

NOVEMBRO 

2021

Média

 últimos 12 meses

Indústria, 

energia e água 

e construção 

15,3%

2 635

103

Agric., pecuária, caça, 

silvic. e pesca 2,2%

No final de novembro de 2021 estavam inscritos no IEM 15.031 desempregados, o que corresponde a uma diminuição de 4,1% face

ao mês anterior, contabilizando-se menos 638 desempregados inscritos. Comparativamente ao mês homólogo, a diminuição é bem

mais significativa (-23,9%), contando-se menos 4.718 desempregados do que em novembro de 2020.

No fim do mês de novembro contabilizam-se adicionalmente 3.120 ocupados, dos quais 2.957 desempregados estavam inseridos em

programas de emprego e 163 frequentavam um curso de formação profissional. Uma vez mais regista-se um aumento muito

significativo do número de participantes em programas de emprego face ao mês de novembro de 2020 (+32,2%; +721 participantes).

Ao longo do mês registaram-se 946 novas inscrições de desempregados, correspondendo a uma diminuição muito acentuada face ao

mês homólogo (-31,4%; -433 inscrições). Também comparativamente ao mês anterior se regista uma diminuição, desta feita de 3,6%

(-35 inscrições).

As 210 ofertas de emprego recebidas ao longo do mês, um valor idêntico ao mês anterior, refletem um enorme aumento face a

novembro 2020 (+46,9%; +67 ofertas).

No mês de novembro registaram-se 856 integrações no mercado de trabalho, o que representa um elevado aumento (+69,5%; +351

integrações) face ao mês homólogo. Na comparação com o mês anterior verifica-se igualmente uma ligeira melhoria (+1,9%; +16

integrações). 

Analisando globalmente os diversos indicadores, salienta-se a continuação de uma evolução positiva no combate ao desemprego e

exclusão social.
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