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6. TEMA EM ANÁLISE 

A avaliação do desemprego pelo Inquérito ao Emprego 

 

Maria José Correia – Instituto Nacional de Estatística 

Francisco Lima* – Instituto Superior Técnico e CEG-IST 

 

O objectivo central deste texto é apresentar os pontos 
principais da metodologia utilizada pelo Instituto Nacional 
de Estatística (INE) para estimar trimestralmente o 
número de desempregados a partir dos resultados obtidos 
pelo Inquérito ao Emprego (IE), sendo feitas também 
referências às diferenças relativamente ao significado dos 
dados do desemprego registado, divulgados mensalmente 
pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP). 

 

1. Introdução 

O que é o desemprego? Como é medido o desem prego?  

Talvez para a maioria das pessoas, o desemprego seja 
um conceito muito simples – um desempregado é um 
qualquer indivíduo que não tem um emprego. No entanto, 
o conceito não é de tão fácil de apreensão e utilização 
como pode parecer. Por exemplo, quais das seguintes 
pessoas devem ser consideradas como desempregadas? 

§ Alguém com mais de 65 anos, que não trabalha, e 
está em processo de requerer uma pensão? 

§ Alguém com uma licença por doença de longa 
duração e que não pode trabalhar? 

§ Alguém que trabalhou três horas num qualquer dia e 
que está à procura de um trabalho a tempo 
completo? 

Estas questões apontam para a necessidade de ter uma 
definição clara e objectiva de desemprego, definição essa 
que seja publicamente conhecida, que garanta que todos 
estão a medir o mesmo e da mesma forma em vários 
espaços geográficos e seja aceite pelos especialistas do 
mercado de trabalho e pelos utilizadores da informação. 

Em cada trimestre, o INE divulga as estatísticas do 
desemprego, em conjunto com outras informações 
adicionais sobre o mercado de trabalho. Estes dados são 
estimativas obtidas a partir do IE. Mensalmente, são 
também divulgados dados dos desempregados registados 
nos Centros de Emprego (CE). Esta informação é 
produzida pelo IEFP e corresponde ao desemprego 
registado. Todas estas estatísticas têm ampla cobertura 
pelos meios de comunicação. 

 

* Consultor do INE. 

 

Os números do desemprego do INE seguem os 
parâmetros harmonizados internacionais – Eurostat e 
Organização Internacional do Trabalho (OIT). São a fonte 
oficial das estatísticas do desemprego e, porque seguem 
as referidas normas internacionais, permitem estabelecer 
comparações internacionais. Os dados do IEFP são uma 
fonte administrativa e expressam, em cada mês, o 
número de pessoas registadas e classificadas como 
desempregadas nos CE, não existindo, contudo, garantia 
da utilização das mesmas regras de classificação entre os 
países. 

 

2. O Conceito de Desemprego 

A definição do desemprego está harmonizada 
internacionalmente pelas recomendações da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) – uma agência das 
Nações Unidas. O Eurostat, a Organização para a 
Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE), o 
Fundo Monetário Internacional (FMI), os Estados 
Membros da União Europeia, assim como outros países, 
utilizam esta definição. 

No IE, seguindo a definição harmonizada, cada indivíduo 
com 15 ou mais anos é classificado num de três estados, 
por referência ao mercado de trabalho, em função das 
respostas declaradas face ao questionário do IE: 
emprego, desemprego e inactividade. O conceito de 
desempregado segue regras bem definidas, que estão 
expressas na secção de conceitos da presente 
publicação. O conceito retém a intersecção de três 
situações: não tem um trabalho, remunerado ou não; e 
tem disponibilidade para trabalhar; e fez diligências para 
encontrar emprego. 

Uma pessoa que declare ter trabalhado pelo menos uma 
hora durante a semana de referência, ou que esteja 
temporariamente fora do trabalho (e.g., férias) está 
classificada como empregada. Também são consideradas 
empregadas aquelas pessoas que estão em cursos de 
formação profissional remunerados ou pessoas que 
efectuam trabalho não remunerado no negócio de um 
indivíduo com o qual tem laços familiares e que pertence 
ao mesmo agregado familiar. Aqueles que não estão 
empregados mas que não cumprem os critérios 
associados ao conceito de desemprego, são 
considerados inactivos. 

Na maioria das circunstâncias, e face às respostas 
reportadas, a classificação segundo os conceitos 
definidos é bastante clara. Seguem -se alguns exemplos: 
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§ O indivíduo X1 reportou ao entrevistador que 
trabalhou 36 horas na semana de referência como 
administrativo. 

§ O indivíduo X2 perdeu o seu emprego; todas as 
semanas visita o Centro de Emprego para tentar 
encontrar um emprego e tem disponibilidade para 
começar a trabalhar imediatamente.  

§ O indivíduo X3 está em casa a cuidar do seu filho de 
um ano; não tem um emprego, nem expressa o 
desejo de o ter. 

Nestes exemplos, só o indivíduo X2 está desempregado: 
não tem um emprego; quer trabalhar; procurou 
activamente um emprego na semana de referência; e está 
disponível para começar a trabalhar. O indivíduo X1 está 
empregado: trabalhou pelo menos uma hora na semana 
de referência (como empregado por conta própria ou 
como trabalhador por conta de outrem). O indivíduo X3 
está inactivo: não tem emprego, nem o deseja. 

 

3. Medida do Desemprego no IE 

Através do IE obtêm -se tanto o nível de desemprego 
como a taxa de desemprego. A taxa de desemprego é um 
indicador bastante útil: mede a proporção de pessoas 
activas que es tão desempregadas, assim como as 
alterações no nível de desemprego. 

O inquérito tem um conjunto de questões acerca das 
circunstâncias pessoais e da actividade de cada indivíduo 
no mercado de trabalho. Segundo a definição da OIT, 
qualquer inquirido (com 15 ou mais anos) é: empregado; 
desempregado; ou inactivo. O gráfico seguinte 
esquematiza a classificação nestas três condições 
possíveis perante o mercado de trabalho. 

Inactivos

Não 
desejam um 

emprego

Desejam um 
emprego mas 

não procuraram

Activos

Empregados
Desempre-     

-gados

Indivíduos 
com 15 ou 
mais anos

 
 

Os exemplos seguintes podem ilustrar como é que a 
classificação funciona: 

§ O indivíduo Y1 não tem emprego remunerado, no 
entanto, ajuda 20 horas por semana na loja de uma 
pessoa com a qual tem laços familiares e que 
pertence ao mesmo agregado familiar. 

§ O indivíduo Y2 está a receber formação no 
cabeleireiro local; esta formação está a ser paga pelo 
Estado e ocupa-o 28 horas por semana. 

§ O indivíduo Y3 não está a trabalhar; parou de 
procurar um emprego um ano atrás e não acredita 
que exista um emprego disponível. 

Tanto o indivíduo Y1 como o indivíduo Y2 são 
considerados empregados, dado que ambos estão a 
contribuir para a riqueza económica do país.  

O indivíduo Y1 é um trabalhador familiar não remunerado 
enquanto que o indivíduo Y2 está empregado num 
programa público de formação profissional remunerado.  

O indivíduo Y3 está inactivo: não procurou emprego na 
semana de referência ou nas três semanas anteriores e 
como tal não é considerado desempregado. 

 

É este o esquema seguido quando um indivíduo responde 
ao questionário do IE. São utilizados conceitos que estão 
harmonizados ao nível internacional e é um requisito legal 
que todos os países na União Europeia que conduzam 
um IE têm de adoptar, em termos de regras e 
procedimentos comuns. 

O IE é composto por um conjunto alargado de perguntas, 
que, para além de procurar retratar a situação de um 
indivíduo perante o mercado de trabalho, recolhe 
adicionalmente informação sobre algumas características 
associadas ao indivíduo e ao seu agregado familiar, quer 
para a semana de referência, quer para um período de 
tempo anterior, mais dilatado. Neste sentido, é um a fonte 
importante de informação pois permite cruzar a situação 
laboral do indivíduo com a sua profissão, sector de 
actividade, nível de escolaridade e características 
familiares e demográficas, o que possibilita o 
conhecimento regular de fenómenos que de outra forma 
seria quase impossível de obter. 

A definição do desemprego no IE não é afectada por 
medidas de política sobre o mercado de trabalho ou por 
alterações no sistema de benefícios (e.g. subsídio de 
desemprego). No entanto, alterações nos benefícios 
podem afectar o comportamento das pessoas no mercado 
de trabalho. Por exemplo, uma alteração nas regras do 
subsídio de desemprego pode aumentar a intensidade da 
procura de emprego, o que pode levar ao aumento do 
número de desempregados. Outro exemplo: um aumento 
dos programas pagos de formação profissional pode levar 
a uma diminuição dos desempregados. Deste ponto de 
vista, pode dizer-se que o desemprego reflecte as 
alterações do mercado de trabalho, qualquer que seja a 
causa. 

 

4. O Desemprego Registado 

A contagem dos desempregados inscritos nos Centros de 
Emprego (CE) é baseada nos registos administrativos dos 
indivíduos que se inscrevem nos referidos Centros, com o 
objectivo de obter um emprego por conta de outrem.  

As inscrições nos CE são feitas por pessoas em 
diferentes situações: desempregados (o desemprego 
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registado, após aceitação dos processos); empregados; 
ocupados (e.g., em programas especiais de emprego); e 
indisponíveis temporariamente (e.g., por razões de 
saúde).  

A contagem do subgrupo de inscritos desempregados - 
após validação das regras e aceitação dos processos - 
constitui a medida do desemprego registado. 

Este tipo de registos permite, à semelhança do IE, 
classificar e avaliar os desempregados à procura de um 
primeiro emprego ou de um novo emprego. Os CE 
também recolhem informação demográfica e laboral dos 
inscritos, nomeadamente: idade; sexo; nível de instrução; 
tempo de inscrição; região; profissão no emprego anterior 
(ou actual se empregado); actividade económica do 
emprego anterior (ou actual se empregado). 

Um indivíduo desempregado, disponível para trabalhar e 
à procura de emprego, pode recorrer ao subsídio de 
desemprego ou ao subsídio social de desemprego. As 
condições de acesso, que estão regulamentadas, são 
ditadas pelo número de dias  de trabalho nos anos 
anteriores e pelas condições económicas da família no 
caso do subsídio social de desemprego. É possível ainda 
aceder ao subsídio de desemprego parcial quando 
ocorrem situações de emprego a tempo parcial e em 
certas condições adicionais. 

Estes actos administrativos, dos quais resultam, 
nomeadamente, dados sobre o desemprego registado, 
decorrem da actividade de gestão governamental em 
matéria do mercado de trabalho, permitindo: ter 
informações actuais e detalhadas sobre os que recorrem 
ao Estado para requerer protecção ou ajuda na 
reorientação laboral; avaliar os efeitos de medidas de 
política laboral ou promover novas medidas; articular as 
problemáticas do mercado de trabalho com as questões 
relacionadas com a protecção e a segurança social.  

 

5. O Desemprego e o Desemprego Registado 

Existe uma intersecção entre o desemprego registado e o 
desemprego considerado oficial (que tem como fonte de 
informação o IE), apesar do primeiro ser geralmente 
maior. 

Os indivíduos não registados nos CE com o 
desempregados, porque não reúnem as condições de 
elegibilidade, podem, no entanto, ser observados pelo IE 
e contribuírem para as estimativas do desemprego 
medidas por este inquérito. De forma inversa, indivíduos 
registados como desempregados podem não constar na 
medida do desemprego do IE se declararem que não 
estão à procura de emprego ou que não estão disponíveis 
para começar a trabalhar.  

O número de desempregados registados nos CE é 
influenciado pelas regras que governam a elegibilidade 
dos benefícios  relacionados com o desemprego, pelo que 
as comparações temporais podem ser afectadas por 

alterações do sistema de benefícios ou das regras de 
gestão dos dados administrativos. 

Os números do desemprego registado são publicados 
com uma regularidade mensal, enquanto que a medida do 
desemprego do IE é divulgada com uma regularidade 
trimestral. A utilização de ambas as fontes, tendo 
presente as suas diferenças, permite ter uma melhor 
imagem do mercado de trabalho. 

 

6. Estimativas mensais de taxa de desemprego 

Para além dos dados trimestrais do desemprego, com 
origem no “Labour Force Survey” harmonizado (o IE), o 
Eurostat publica ainda uma taxa de desemprego mensal 
para cada um dos países membros.  

Estas taxas mensais são calculadas a partir da última 
informação disponível no Eurostat do IE de cada país, 
utilizando metodologias definidas. Para alguns países, os 
resultados são projectados para o futuro através da 
utilização dos movimentos recentes dos registos 
administrativos de cada país. É o caso da informação 
para Portugal, onde o Eurostat complementa os dados 
trimestrais do IE com os números mensais do 
desemprego registado divulgados pelo IEFP.  

Estas metodologias estão em desenvolvimento no 
Eurostat e nos Estados Membros. 

 

7. Outros Conceitos de Desemprego 

Alguns comentadores e analistas, com o objectivo de 
desenvolver determinadas teses e hipóteses de 
investigação, conferem ao conceito de desemprego uma 
outra, ou mesmo uma maior latitude em função do caso 
particular que se propõem analisar. 

Assim, é comum que, o conceito de desemprego definido 
pela OIT seja ampliado pela adição de segmentos de 
população que, não obstante a sua não participação na 
actividade económica, não devem, à luz do referido 
quadro conceptual, ser considerados na qualidade de 
desempregados. Este tipo de análises tende, na maioria 
das vezes, a apropriar como desempregados os 
indivíduos que, embora em idade activa, são classificados 
na categoria de inactivos. 

Uma característica destes procedimentos e cálculos é a 
apropriação e o cômputo no desemprego dos designados 
inactivos desencorajados – indivíduos em idade activa 
que não trabalham, pretendem um emprego, mas não 
fizeram diligências para o encontrar, nomeadamente 
porque consideram que não têm idade apropriada, não 
têm instrução suficiente, não sabem como procurar, 
consideram que não vale a pena procurar ou consideram 
ainda que não há empregos disponíveis. 

Torna-se, por conseguinte, pertinente atribuir particular 
atenção a estes cálculos e respectivas interpretações: por 
um lado, deve ser exigida precisão na utilização dos 
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conceitos; por outro, ao alterar-se a utilização normativa 
dos conceitos, deve garantir-se que se tomem conjuntos 
perfeitamente identificados e disjuntos, para evitar duplas 
contagens (é o que acontece por vezes com  o tratamento 
arbitrário do subemprego visível).  

Um leitor mais atento facilmente encontra na 
comunicação social várias taxas de desemprego (por 
exemplo, incluindo os desencorajados ou o subemprego 
visível) que não estão correctamente calculadas, na 
medida em que, ao estabelecer-se a taxa de desemprego 
(população desempregada/população activa), esta, como 
uma relação que é, deve ser submetida aos ajustamentos 
exigíveis em função da alteração provocada no conceito 
de desemprego (numerador), o que significa que essa 
mesma alteração tem que ser, necessariamente, 
reflectida na população activa (denominador). 

Resumindo, estes assuntos são recorrentes e objecto de 
discussão, também ao nível internacional. 

 

8. Conclusão 

A medida oficial do Desemprego é determinada através 
do Inquérito ao Emprego, cuja realização e 
desenvolvimento tem um quadro legal de obrigatoriedade, 
bem como de referência a princípios de harmonização em 
termos de conceitos e métodos. 

Em consequência, esta informação divulgada pelo INE 
permite ter a estatística nacional oficial do desemprego, 
que é comparável a nível internacional e que segue as 
boas práticas associadas ao conceito.  

O desemprego registado divulgado pelo IEFP mede a 
expressão administrativa dos indivíduos que se inscrevem 
nos CE, sendo posteriormente classificados como 
desempregados, após determinados procedimentos. Esta 
informação é útil na definição de políticas de promoção de 
eficiência e de equidade, pois é um veículo de medidas de 
emprego, como, por exemplo, o subsídio de desemprego 
ou planos ocupacionais de emprego. 


