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Ofertas de emprego crescem 127% em dezembro

Em dezembro, um mês caracterizado

por valores sazonalmente mais baixos,
o crescimento do número de ofertas
de emprego qualificado para o merca-
do nacional publicadas no Expresso
voltou a acelerar em termos homólo-

gos, registando um crescimento de

127% face a 2012. O número resulta da
análise mensal das ofertas divulgadas
no caderno de emprego do Expresso e
na sua página na internet, realizada pe-
lo Barómetro Expresso Emprego —

ISEG (Instituto Superior de Economia
e Gestão) e vem reforçar os sinais de

uma evolução positiva já sustentados
nas variações homólogas, na ordem
dos 85%, apuradas em outubro e no-
vembro do ano passado.
No total do ano, a análise do ISEG
aponta para um crescimento de 48%
face a 2012. Um comportamento que
se torna ainda mais significativo se
considerarmos que o volume de ofer-
tas divulgadas no último ano supera,
em termos totais, os valores de 2011
e 2010. O crescimento homólogo só

se iniciou após o primeiro trimestre

de 2013, mas foi substancial nos tri-
mestres seguintes, alcançando per-
centagens de 44%, 77% e 96%, respe-
tivamente.
A análise em tendência (ver gráfico),
depois de corrigidas as variações sazo-
nais médias e os efeitos da variação do
número de edições mensais do Expres-
so, mostra que o nível médio do índice

de ofertas de emprego para o mercado
nacional passou de um mínimo de 38
pontos no terceiro trimestre de 2012,
para cerca de 86 pontos no mês passa-
do. Com esta dinâmica recente e devi-
do ao baixo nível homólogo, especifica
o relatório, "o crescimento das ofertas
de emprego deverá continuar elevado
no primeiro trimestre de 2014".

METODOLOGIA
O Barómetro Expresso Emprego-ISEG
é um indicador da evolução do

emprego qualificado em Portugal,
partindo do número de ofertas
mensais do Expresso Emprego, na
forma de índice de base 100, a que é

ajustado um modelo temporal de tipo
estrutural básico, permitindo corrigir
os efeitos da variação do número de

edições mensais. O indicador permite
estimar a tendência (TIOEN) das
ofertas e suas variações homólogas,
dando informação sobre a dinâmica da

criação de emprego qualificado, livre
de efeitos aleatórios.


