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INQUÉRITO AO EMPREGO 

2.º trimestre de 2022 

No 2.º trimestre de 2022 a taxa de desemprego nos Açores foi de 5,9%. 

No segundo trimestre de 2022 a população ativa, estimada no âmbito do Inquérito ao Emprego na Região 

Autónoma dos Açores, foi de 123,7 milhares de indivíduos, representando um aumento de 4,5% face ao 

trimestre homólogo e 3,9% face ao 1.º trimestre de 2022. 

Quadro 1 – População Total, Ativa, Inativa, Empregada e Desempregada nos Açores (milhares de pessoas). 

 
2.º trimestre 2021 3.º trimestre 2021 4.º trimestre 2021 1.º trimestre 2022 2.º trimestre 2022 

Taxa de Variação 

Homóloga 

Taxa de Variação 

Trimestral 

População Total 242,0 241,9 241,9 241,7 241,5 -0,2% -0,1% 

População Ativa 118,4 119,5 120,3 119,1 123,7 +4,5% +3,9% 

População Inativa 123,6 122,4 121,6 122,6 117,8 -4,7% -3,9% 

População Empregada 110,4 111,3 110,5 111,2 116,4 +5,4% +4,7% 

População Desempregada 8,0 § 8,2 § 9,9 § 7,9 §  7,3 § -8,8% -7,6% 

Fonte: INE/SREA, Inquérito ao Emprego. 

Nota: § - valor considerado de fiabilidade reduzida, dada a sua reduzida dimensão ou elevado coeficiente de variação. 

A população empregada (116,4 milhares de indivíduos) aumentou 5,4% face ao trimestre homólogo e 4,7% 

relativamente ao 1.º trimestre de 2022. A população desempregada (7,3 milhares de indivíduos)  

diminuiu face ao trimestre homólogo (-8,8%) e relativamente ao trimestre anterior (-7,6%). 

A taxa de atividade fixou-se em 61,2%, mais 2,5 pontos percentuais (p.p.) face ao trimestre homólogo e 

mais 2,3 p.p. relativamente ao 1.º trimestre de 2022. 

A taxa de desemprego fixou-se em 5,9%, menos 0,9 p.p. face ao trimestre homólogo e menos 0,7 p.p. 

relativamente ao trimestre anterior. 

Quadro 2 – Taxa de Atividade, Emprego, Desemprego e Inatividade nos Açores (%). 

 
2.º trimestre 2021 3.º trimestre 2021 4.º trimestre 2021 1.º trimestre 2022 2.º trimestre 2022 

Variação 

Homóloga 

Variação 

Trimestral 

Taxa de Atividade 58,7% 59,2% 59,5% 58,9% 61,2% +2,5 p.p. +2,3 p.p. 

Taxa de Emprego 54,7% 55,1% 54,7% 55,1% 57,6% +2,9 p.p. +2,5 p.p. 

Taxa de Desemprego 6,8% § 6,9% § 8,2% § 6,6% § 5,9% §  -0,9 p.p. -0,7 p.p. 

Taxa de Inatividade 

(16 e mais anos) 
41,7% 41,2% 40,8% 41,4% 39,1% -2,6 p.p. -2,3 p.p. 

Fonte: INE/SREA, Inquérito ao Emprego. 

Nota: § - valor considerado de fiabilidade reduzida, dada a sua reduzida dimensão ou elevado coeficiente de variação. 
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No primeiro trimestre de 2022 estiveram ausentes do trabalho na semana de referência 13,1 milhares de 

indivíduos dos 16 aos 89 anos. Neste trimestre o volume de horas efetivamente trabalhadas foi de 

3.184.217. 

Quadro 3 – População dos 16 aos 89 anos ausente do trabalho na semana de referência (milhares de pessoas) e Horas efetivamente 

trabalhadas (n.º de horas). 

 2.º trimestre 2021 3.º trimestre 2021 4.º trimestre 2021 1.º trimestre 2022 2.º trimestre 2022 

População dos 16 aos 89 anos ausente do trabalho na 
semana de referência 
(unidade milhares) 11,1 17,8 12,8 13,2 13,1 

da qual:      

Empregada 10,7 17,5 12,6 12,9  13,0  

Horas efetivamente trabalhadas 
(unidade n.º) 

     

Média 33,0 31,0 31,0 32,0 31,0 

Volume  3.331.865 3.175.585 3.135.968 3.336.042 3.184.217 

Fonte: INE/SREA, Inquérito ao Emprego. 

Nota: A média de horas efetivamente trabalhadas considera os empregados que não trabalharam na semana de referência. 

O setor dos Serviços foi o que apresentou o rendimento salarial médio mensal líquido dos trabalhadores 

por conta de outrem mais elevado (967 euros), apresentando uma variação homóloga de +4,9%. 

Quadro 4 – Rendimento salarial médio mensal líquido dos trabalhadores por conta de outrem por setor de atividade principal 

(euros). 

 2.º trimestre 2021 3.º trimestre 2021 4.º trimestre 2021 1.º trimestre 2022 2.º trimestre 2022 

Total 907 897 913 933 957 

A: Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca x x x 839 § x 

B a F: Indústria, construção, energia e água 861 820 867 844 911 

G a U: Serviços 922 923 930 953 967 

Fonte: INE/SREA, Inquérito ao Emprego. 

Nota: § - valor considerado de fiabilidade reduzida, dada a sua reduzida dimensão ou elevado coeficiente de variação. 

          x - valor não disponível. 

 

Para mais informações, consulte:  

• Publicação Estatísticas do Emprego – Região Autónoma dos Açores (SREA), para os valores totais 

apurados; 

• Destaque Estatísticas do Emprego – 2.º trimestre de 2022 do Instituto Nacional de Estatística, I.P. 

(INE), onde são apresentados os valores nacionais e das restantes regiões NUTS II. 

https://srea.azores.gov.pt/Conteudos/Relatorios/lista_relatorios.aspx?idc=392&idsc=537&lang_id=1
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=540173795&DESTAQUESmodo=2

