
PRINCIPAIS INDICADORES DO MERCADO DE EMPREGO

Var. % 

Homóloga

Var. % mês 

anterior

jan/21 dez/21 fev/21 a jan/22

Desemprego registado no fim do mês 14 469 -28,9 -0,1

Inscrições de desempregados ao longo do mês 1 189 +4,7 +73,3

Ofertas de emprego captadas ao longo do mês 164 +0,6 -17,6

Inseridos no Mercado de Trabalho, ao longo do mês 678 +71,6 +10,4

Integrados em Programas de Emprego, no fim do mês 2 771 +28,0 -2,1

Integrados em Formação Profissional, no fim do mês 149 +22,1 -6,9

COMENTÁRIO
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No final de janeiro de 2022 estavam inscritos no IEM 14.469 desempregados, valor que representa uma estabilização face ao mês

anterior (-0,1%; -13 desempregados). Comparativamente ao mês homólogo, regista-se uma diminuição significativa (-28,9%),

contando-se menos 5.880 desempregados do que em janeiro de 2021.

No fim do mês de janeiro contabilizam-se adicionalmente 2.920 ocupados, dos quais 2.771 desempregados estavam inseridos em

programas de emprego e 149 frequentavam um curso de formação profissional. Ambas estas componentes apresentam um aumento

muito significativo face ao mês de janeiro de 2021 (+28,0% em programas de emprego e +22,1% em formação profissional).

Ao longo do mês registaram-se 1.189 novas inscrições de desempregados. Este valor representa um aumento de 4,7% (+53

inscrições) face ao mês homólogo e um aumento de 73,3% (+503 inscrições) relativamente a dezembro 2021, mês que assumiu o

valor mais baixo dos últimos 15 anos.

No mês de janeiro foram recebidas 164 ofertas de emprego, um valor semelhante ao do mês de janeiro de 2021 (+0,6%; +1 oferta).

Foram registadas 678 integrações no mercado de trabalho, o que representa um elevado aumento face ao mês homólogo (+71,6%;

+283 integrações). Comparativamente ao mês anterior, também se verifica um aumento do número de inseridos no mercado de

trabalho (10,4%; +64).
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