
BARÓMETRO EXPRESSO EMPREGO-ISEG
O Barómetro Expresso Emprego-ISEG resulta de uma parceria entre o Expresso e o Instituto Superior de Economia e Gestão, tem regularidade mensal e está sustentado nas
ofertas de emprego publicadas semanalmente no Expresso. A sua análise espelha um histórico de informação relevante para a evolução do emprego qualificado no país.

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.

Emprego em recuperação sustentável
Desde o inicio do ano, o numero
de ofertas de emprego qualifica-
do publicadas no Expresso Em-

prego para o mercado nacional já
cresceu 43%, em relação a igual
período do ano anterior. O volu-
me de ofertas já ultrapassou os to-
tais de 2012 e 2011, devendo até
ao final do ano aproximar-se tam-
bém do saldo total apurado em
2010. Os números resultam da úl-
tima análise mensal às ofertas de

emprego publicadas no Expres-
so, relativa ao mês de novembro,
realizada pelo Barómetro Expres-
so Emprego-ISEG (Instituto Su-

perior de Economia e Gestão). Os
dados apurados no último mês re-
forçam a tendência de forte recu-

peração das ofertas a que se vem
assistindo desde o primeiro tri-
mestre de 2013.

Em novembro, o número de

oportunidades de emprego quali-
ficado para o mercado nacional,
publicadas no caderno de Empre-

go do Expresso, manteve um rit-
mo de crescimento da mesma or-
dem de grandeza do apurado no
mês anterior. Após uma variação

homóloga de 86% registada em
outubro, a variação do último
mês fixou-se nos 84%. A análise
do ISEG confirma que, depois de

corrigidas as variações sazonais
médias e os efeitos da variação do
número de edições mensais, o ní-
vel médio das ofertas de emprego
para o mercado nacional tem esta-
do a crescer em cadeia desde outu-
bro de 2012, atingindo o valor indi-
ciário de 68 pontos em outubro.
No último mês, especifica o relató-
rio do ISEG, "a intensidade do
crescimento terá abrandado um
pouco, mas deverá prosseguir".

Numa análise comparativa com
o mercado total, regista-se um pa-
ralelismo entre a dinâmica de
crescimento das ofertas de empre-
go no Expresso e as registadas pe-

lo Instituto do Emprego e Forma-

ção Profissional (lEFP). Os cresci-

mentos acumulados em 2013 são

da mesma ordem de grandeza:
43% no Expresso e 46% no lEFP,
até outubro. Em ambos os casos,
a contabilização beneficia o efeito
base decorrente dos mínimos re-
gistados em 2012.

CRESCIMENTO ESTÁVEL

84%
foi a variação homóloga do
índice de ofertas de emprego
registadas em novembro no

Expresso Emprego


