Informação mensal sobre estado civil do desempregado e condição laboral do cônjuge
Lei nº 4/2010, de 5 de maio

julho de 2016

Metodologia de recolha de informação:
Nota introdutória:

A presente publicação disponibiliza informação relativa à

A Lei nº 4/2010, de 5 de maio, veio introduzir a obrigação
de constar nas bases de dados do Instituto do Emprego e
Formação Profissional, IP. (IEFP) o estado civil do

situação laboral do cônjuge, identificando o número de
casais em que ambos estão registados como
desempregados.

desempregado, ou situação equiparada, e a condição

A recolha da informação relativa à situação laboral do

laboral do cônjuge, devendo ser publicada a informação

cônjuge é efetuada apenas para os candidatos que, no

estatística referente ao número de casais em que ambos

seu estado civil, estejam sinalizados como casados ou em

os cônjuges se encontram na situação de desemprego.

situação de união de facto.

Informação estatística disponível:
No final de julho de 2016, estavam registados nos Serviços de Emprego do Continente 466 741 desempregados, dos
quais 46,6% eram casados ou viviam em situação de união de facto, perfazendo um total de 217 705.
O desemprego registado nos Serviços de Emprego do Continente diminuiu 6,7% face ao período homólogo e 2,8% em
relação ao mês anterior. Relativamente aos desempregados casados ou em situação de união de facto, a diminuição face
a julho de 2015 atingiu 9,1% (-21 817 desempregados), enquanto a variação face a junho de 2016 foi de -2,0% (-4 501).

Quadro I - DESEMPREGADOS REGISTADOS NO FIM DO MÊS POR ESTADO CIVIL
Continente
ESTADO CIVIL
Casado
União de facto
Solteiro
Divorciado
Viúvo
Outro
Total

JULHO 2016
188.050
29.655
181.853
54.417
8.366
4.400
466.741

var. %
mês homologo mês anterior
-11,3
-1,9
7,8
-2,8
-5,2
-3,9
-1,6
-2,2
-6,1
-1,5
-3,5
-3,1
-6,7
-2,8
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Grafico I - ESTRUTURA DO DESEMPREGO REGISTADO SEGUNDO O ESTADO CIVIL
Continente
Dados no fim do mês

Do total de desempregados casados ou em união de facto, 21 042 (9,7%) têm também registo de que o seu cônjuge está
igualmente inscrito como desempregado no Serviço de Emprego.
Assim, o número de casais em que ambos os cônjuges estão registados como desempregados foi, no final de julho de
2016, de 10 521, +1,1% (+111 casais) que no mês homólogo e -3,3%, (-360 casais) em relação ao mês anterior.

Quadro II - EVOLUÇÃO DO Nº DE CASAIS EM QUE AMBOS OS CONJUGES ESTÃO DESEMPREGADOS

Continente
MESES
JANEIRO 2016
FEVEREIRO 2016
MARÇO 2016
ABRIL 2016
MAIO 2016
JUNHO 2016
JULHO 2016

Nº CASAIS
11.832
12.065
12.333
12.142
11.525
10.881
10.521

Dados no fim do mês
var. %
mês homologo
mês anterior
-4,6
5,3
-1,1
2,0
3,8
2,2
5,5
-1,5
5,2
-5,1
2,7
-5,6
1,1
-3,3
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