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O desemprego registado pelo IEFP no distrito do Porto aumenta mais de 5% face a
Outubro de 2009
Desemprego registado diminui no distrito do Porto, na região Norte e no Continente face
a Setembro
Desemprego registado de longa duração continua a aumentar no distrito do Porto
IEFP ELIMINA 10.436 DESEMPREGADOS DOS FICHEIROS DOS CENTROS DE EMPREGO
DO DISTRITO DO PORTO

De acordo com os últimos dados do IEFP, referentes a Outubro de 2010, o desemprego
registado no distrito do Porto atingia 131.278 pessoas, ou seja, mais 6.502 pessoas face a
Outubro de 2009 (um aumento de 5,2%). O que significa que num ano, o número de
desempregados registados aumentou a um ritmo de 18 por dia. O aumento percentual do
desemprego registado no distrito do Porto foi inferior ao verificado na região Norte (5,5%) e no
Continente (6%). Encontravam-se no distrito do Porto 54,3% dos desempregados registados da
região Norte (24,8% do Continente). O aumento do desemprego registado atingiu 15 dos 18
concelhos que compõem o distrito do Porto. Os maiores aumentos percentuais do desemprego
registaram-se nos concelhos de Marco de Canaveses (13,3%) e de Amarante (11%). As
maiores variações em volume verificaram-se nos concelhos de Vila Nova de Gaia (mais 2.288
desempregados) e do Porto (mais 1.021), que representam mais de metade do aumento do
desemprego registado no distrito do Porto. A maior diminuição do desemprego registado
verificou-se no concelho de Felgueiras (menos 398 desempregados, -10,5%). Os
desempregados registados no distrito há mais de um ano, em Outubro de 2010, ascendiam a
67.742 pessoas, ou seja, mais 16.158 pessoas face a Outubro de 2009 (um aumento de
31,3%). Os desempregados registados há mais de um ano representavam 51,6% do total de
desempregados registados no distrito, ou seja, o seu peso aumentou 10,3 pontos percentuais
face a Outubro de 2009 (41,3%). Em relação a Setembro, o desemprego registado diminuiu
1,8%, ou seja, menos 2.346 pessoas. Esta diminuição foi inferior à verificada na região Norte
(-2%). O desemprego registado diminuiu em 17 dos 18 concelhos do distrito do Porto. A maior
diminuição percentual verificou-se no concelho da Póvoa de Varzim (-4,3%). A maior
diminuição em volume verificou-se no concelho da Maia (menos 286 desempregados).
Contudo, tem que se ter em conta o aumento do número de ocupados ao nível nacional
(+10,8%) e a «limpeza» contínua dos ficheiros do IEFP. Durante Outubro de 2010,
inscreveram-se a pedir emprego no distrito 8.902 desempregados, a que se adicionam os
registados no final de Setembro (133.624), tendo sido colocados 812 desses desempregados.
Isto significa que, no final do mês, o desemprego registado de Outubro de 2010 devia ter sido
de 141.714 pessoas face ao divulgado de 131.278, ou seja, 10.436 desempregados foram
eliminados dos ficheiros dos Centros de Emprego do distrito do Porto. Face a Setembro, o
número de desempregados registados há mais de um ano no distrito aumentou 0,1%, ou seja,
mais 48 pessoas. Ao contrário, verificou-se uma diminuição quer na região Norte (-0,1%), quer
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no Continente (-0,2%). Este aumentou verificou-se em 6 dos 18 concelhos do distrito do Porto.

Desemprego Registado pelo IEFP
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