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Inquérito ao Emprego 

3.º trimestre de 2021 

No 3.º trimestre de 2021 a taxa de desemprego foi de 6,9%. 

No primeiro trimestre de 2021 o Inquérito ao Emprego sofreu algumas alterações 

metodológicas face à versão que estava em vigor desde o primeiro trimestre de 2011, pelo 

que a leitura dos dados apresentados deverá ter em conta potenciais impactos derivados 

desta alteração metodológica. 

Os valores apresentados para os trimestres de 2020 foram revistos de acordo com alguns 

dos novos critérios metodológicos da série de dados de 2021, pelo que comparações entre 

diferentes séries de dados deverão ser efetuadas tendo em conta que as duas séries não são 

completamente congruentes. 

As estimativas apresentadas para o período pré 2021, são consideradas definitivas, tendo 

sido revistas em função do exercício de reconciliação com a série de 2021. Para mais 

informações, sugere-se a leitura do Destaque à Comunicação Social de 9 de março de 2021 

do Instituto Nacional de Estatística. 

Segundo indicação do Instituto Nacional de Estatística, a informação relativa ao Inquérito ao 

Emprego deverá ser divulgada com valores globais na ordem dos milhares, pelo que os 

quadros foram ajustados para refletir esta indicação metodológica. 

No terceiro trimestre de 2021 a população ativa, estimada no âmbito do Inquérito ao Emprego 

na Região Autónoma dos Açores, foi de 119,5 mil indivíduos, representando uma diminuição 

de 2,1% face ao trimestre homólogo e um aumento de 0,9% face ao 2.º trimestre de 2021. 

Quadro 1 - Valores globais trimestrais. (milhares) 

 
3.º trimestre 

2020 
4.º trimestre 

2020 
1.º trimestre 

2021 
2.º trimestre 

2021 
3.º trimestre 

2021 

Taxa de 
Variação 

Homóloga 

Taxa de 
Variação 

Trimestral 

População Total 242,4 242,5 242,1 242,0 241,9 -0,2% 0,0% 

População Ativa 122,1 120,5 117,4 118,4 119,5 -2,1% 0,9% 

População Inativa 120,3 122,0 124,7 123,6 122,4 1,7% -1,0% 

População Empregada 113,7 113,8 109,4 110,4 111,3 -2,1% 0,8% 

População Desempregada 8,4§ 6,7§ 7,9§ 8,0§ 8,2§ -2,4% 2,5% 

Fonte: INE, Inquérito ao Emprego. 

Nota: (§) Valor com fiabilidade reduzida. 
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A população empregada diminuiu, face ao trimestre homólogo, para 111,3 mil indivíduos 

(-2,1%) e aumentou 0,8% relativamente ao 2.º trimestre de 2021. A população desempregada 

diminuiu 2,4% face ao trimestre homólogo e aumentou 2,5% face ao 2.º trimestre de 2021. 

Quadro 2 - Taxas trimestrais. 

 
3.º trimestre 

2020 
4.º trimestre 

2020 
1.º trimestre 

2021 
2.º trimestre 

2021 
3.º trimestre 

2021 
Variação 

Homóloga 
Variação 

Trimestral 

Taxa de Atividade 60,3% 59,5% 58,2% 58,7% 59,2% -1,1 p.p. 0,5 p.p. 

Taxa de Emprego 56,2% 56,2% 54,3% 54,7% 55,1% -1,1 p.p. 0,4 p.p. 

Taxa de Desemprego 6,8%§ 5,5%§ 6,8%§ 6,8%§ 6,9%§ 0,1 p.p. 0,1 p.p. 

Taxa de Inatividade (16 
ou mais anos) 

40,0% 40,8% 42,1% 41,7% 41,2% 1,2 p.p. -0,5 p.p. 

Fonte: INE, Inquérito ao Emprego. 

Nota: (§) Valor com fiabilidade reduzida. 

A taxa de atividade fixou-se em 59,2%, menos 1,1 p.p. face ao trimestre homólogo e mais 

0,5 p.p. relativamente ao 2.º trimestre de 2021. A taxa de desemprego aumentou 0,1 p.p., 

quando comparada com o trimestre homólogo, apresentando a mesma variação quando 

comparada com o 2.º trimestre de 2021 (+0,1 p.p.). 

Com a publicação destes dados, foram apresentados os dados definitivos das estimativas 

dos trimestres relativos a 2020, estimativas essas realizadas por motivos de alterações 

metodológicos sofridas pelo Inquérito ao Emprego no ano de 2021. 

Os valores estimados, e os valores apresentados para 2021, assinalados com o símbolo § 

são considerados de fiabilidade reduzida, dada a sua reduzida dimensão, ou elevado 

coeficiente de variação.  

Face à alteração metodológica, neste momento não é possível publicar um diagrama de fluxo 

do mercado do trabalho para os Açores. 

Para mais informações a nível nacional, consulte o Destaque Estatísticas do Emprego – 3.º 

trimestre de 2021. 
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