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Recuperação rápida no emprego
Depois de uma variação menos pronun-
ciada em setembro, no último mês o nú-

mero de ofertas de emprego divulgadas
no Expresso Emprego voltou a acelerar,
registando em outubro uma variação ho-

móloga de 86%. O valor, acima da média
apurada no terceiro trimestre deste ano,
que se situa nos 80%, resulta da habitual
análise realizada pelo Barómetro Ex-

presso Emprego — ISEG (Instituto Supe-
rior de Economia e Gestão), com base

numa avaliação mensal dos anúncios di-

vulgados no caderno de emprego do Ex-

presso. Os dados agora apurados permi-
tem encarar com otimismo a evolução
nacional de criação de emprego, que ape-
sar de positiva, ainda se mantém abaixo
dos valores registados antes da crise.

Segundo o ISEG, em valores acumula-

dos desde o inicio do ano, o numero das

ofertas de emprego qualificado publica-
das nas várias edições impressas e no
site expressoemprego.pt cresceu 38% fa-

ce a igual período de 2012. Uma recupe-
ração que só teve o seu início em março.
A análise dos dados em tendência (ver
gráfico), depois de corrigidas as varia-

ções sazonais médias e os efeitos da va-

riação do número de edições mensais
do Expresso, confirma uma clara acele-

ração do nível médio das ofertas divulga-
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foi a variação homóloga do índice
de ofertas de emprego registadas
em outubro no Expresso Emprego
das em outubro, que atingiram o valor
indiciário de 68 pontos. Este valor, escla-

rece o ISEG, "acumula uma variação de

cerca de 30 pontos desde os mínimos de
há um ano". Valores que para os analis-
tas confirmam "uma recuperação parti-
cularmente rápida".

Apesar desta visão otimista e positi-
va, a análise demonstra que, em ter-
mos históricos, o nível médio das ofer-
tas ainda está longe dos valores atingi-
dos em períodos de crescimento e me-
lhor desempenho económico. O ISEG
situa os níveis atuais na mesma ordem
de grandeza dos apurados durante a
recessão de 2003.

O Barómetro Expresso Emprego - ISEG resulta de uma parceria entre o Expres-
so 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.

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 as suas variações homólogas, dando informação sobre
a dinâmica da criação de emprego qualificado, livre de efeitos aleatórios.
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