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O número de desempregados ins-
critos no centro de emprego da Região 
no mês de Julho desceu 11,1%.

Os dados são do Instituto de Em-
prego e Formação Profissional, que 
aponta que os Açores estão entre as 
regiões do país com as maiores des-
cidas, nomeadamente Lisboa e Vale 
do Tejo (-11,9%) e a região do Norte 
(-10,7%).

De acordo com a informação ontem 
divulgada, em Julho deste ano, exis-
tiam 7.084 desempregados registados 
nos Açores, quando no mesmo mês do 
ano passado o número era 7938, ou 
seja, existem menos 880 desemprega-
dos. 

Quando comparados com o mês an-
terior, os números mostram que houve 
uma diminuição de 26 desemprega-
dos, o que representa uma variação de 
apenas menos 0,4% em Julho face a 
Junho.

No que se refere à situação no final 
do mês de Julho das ofertas de empre-
go, o IEPF registou 30 ofertas, menos 
40 em relação ao mês homólogo e me-
nos 8 em comparação com o mês an-
terior.

No que toca aos desempregados ins-
critos no centro de emprego da Região, 
em Julho passado eram 937, quando  
no mês homólogo eram 971 e no mês 
anterior eram 719. 

Houve, assim, um aumento de 
218 inscritos em Julho, face a Junho, 
(30,3%) nos desempregados inscritos. 
Face ao mês homólogo, houve uma 

variação negativa de 3,5% (menos 34 
inscritos).

Governo Regional destaca redução 
“persistente” do desemprego

A Directora Regional do Emprego 
e Qualificação Profissional reagiu on-
tem aos dados publicados, destacando 
a redução “persistente” do desemprego 
nos Açores.

“Esta redução progressiva do desem-
prego, consequência da ação das em-
presas e dos trabalhadores açorianos, 
apoiados por medidas públicas desti-
nadas ao aumento da empregabilidade, 
bem como do crescimento sustentado 
da economia regional, tem-se revela-
do consistente”, sublinhou Paula An-
drade, citada em nota divulgada pelo 
gabinete de comunicação do Executivo 
açoriano.

“Estes resultados, em linha com os 
dados que têm vindo a ser observados 
pelo Instituto Nacional de Estatística 
(INE), espelham o bom desempenho 
da economia, o dinamismo do merca-
do de trabalho e a execução das polí-
ticas activas de emprego”, acrescentou 
ainda a Directora Regional.

A nível nacional, número 
de desempregados inscritos 

renova mínimos de 1991

A nível nacional, pelo terceiro mês 
consecutivo, o número de desemprega-
dos inscritos nos Serviços de Emprego 

fixou-se em mínimos de Dezembro de 
1991. De acordo com os dados publica-
dos pelo IEFP, em Julho, estavam ins-
critas 297,3 mil pessoas, menos 10,1% 
do que no mesmo período do ano pas-
sado e menos 0,3% do que em Junho 
deste ano.

“No fim do mês de Julho de 2019, 
estavam registados nos Serviços de 
Emprego do Continente e Regiões Au-
tónomas 297.290 indivíduos desem-
pregados”, explica-se na nota divulgada 
ontem. O IEFP avançou ainda que o 
número encolheu 33 mil em termos 
homólogos (10,1%) e 901 na variação 
em cadeia (0,3%).

Segundo o Ministério do Trabalho, 
Solidariedade e Segurança Social, está 

em causa o valor de desempregados 
mais baixo desde Dezembro de 1991, 
altura em que estavam inscritas 296,6 
mil pessoas nos centros de emprego. 
Desde maio deste ano que o número 
em questão está em mínimos de 28 
anos, tendo em junho quebrado mes-
mo a barreira dos 300 mil.

“Para a diminuição do desemprego 
registado, face ao mês homólogo de 
2018, contribuíram todos os grupos 
do ficheiro de desempregados, com 
destaque para os homens, os adultos 
com idades iguais ou superiores a 25 
anos, os inscritos há um ano ou mais, 
os que procuravam novo emprego e os 
que possuem como habilitação esco-
lar o primeiro ciclo escolar“, detalha o 
IEFP.

No que diz respeito aos desempre-
gados de longa duração, registou-se um 
recuo homólogo de 17,9% (menos 28,7 
mil pessoas) e de 2,2% em cadeia (me-
nos 3 mil pessoas). A mesma tendência 
foi registada, em termos homólogos, 
no desemprego jovem (desceu 8,4%, 
ou seja, menos 2,6 mil desempregados 
estavam inscritos em julho do que no 
ano passado). Já em comparação com 
o mês anterior, o número de jovens 
inscritos nos centros de emprego subiu 
2,9% (mais 802 pessoas).

“Renovaram-se mínimos históricos 
do desemprego registado na região 
Centro, que contava no mês de julho 
com 40,6 mil pessoas, o valor mais bai-
xo em pelo menos 30 anos; no Algarve 
e no Norte, que ficaram com 7,2 mil 
e com 124,2 mil desempregados, res-
pectivamente – em ambos os casos no 
patamar mais reduzido em cerca de 17 
anos”, acrescenta o gabinete de Vieira 
da Silva. O grupo dos trabalhadores 
qualificados da indústria, construção 
e artífices foi aquele que registou “a 
mais expressiva descida percentual do 
desemprego” (menos 17,1% em termos 
homólogos), seguindo-se o grupo de 
trabalhadores de serviços pessoais, de 
protecção e segurança e vendedores 
(menos 11,2% em termos homólogos) 
e o grupo de operadores de instala-
ções e máquinas e trabalhadores de 
montagem (menos 10,4% em termos 
homólogos).

Número de desempregados inscritos 
nos Açores desce 11,1% em Julho
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