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Segundo as estatísticas mais recentes

divulgadas pelo IEFP, o número de

desempregados registados na Região de

Leiria baixou ligeiramente, em junho de

2020, face ao mês anterior.

Em junho de 2020 estavam 8035

desempregados registados nos 10

concelhos da Região de Leiria,

representando uma descida de 4% face a

maio de 2020. A evolução mensal foi,

efetivamente, mais favorável do que na

média nacional e da Região Centro, em que

as descidas foram inferiores a 1%.

Comparativamente ao mesmo mês de 2019,

o aumento na Região de Leiria é

significativo (variação homóloga de 38%),

porém menos acentuado do que fora em

maio de 2020 (variação homóloga de 44%).

Gráfico 1* | Total de desempregados registados na Região de Leiria, abril a 

junho de 2020

*Todos os dados apresentados têm como fonte as Estatísticas Mensais por 

Concelhos – IEFP
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A distribuição do desemprego registado por concelho mantem a sua estrutura em junho 2020 face aos meses anteriores.

80% dos desempregados da Região de Leiria estão concentrados em 3 dos 10 concelhos da Região (Leiria, Marinha

Grande e Pombal), o que está naturalmente associado à dimensão destes 3 concelhos no que respeita a população e

número de empresas.

Desemprego
Distribuição por concelhos

Gráfico 2 | Distribuição dos desempregados na Região de Leiria pelos concelhos que a compõem – junho 2020
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A distribuição do desemprego por género mantém-se face aos

meses anteriores. Em junho de 2020, cerca de 60% dos

desempregados na Região de Leiria eram do sexo feminino.

Gráfico 3 | Desemprego registado segundo o género (Região de Leiria, 

junho 2020) 
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A distribuição do desemprego por grupos etários seguiu igualmente

a tendência de maio, mantendo-se o escalão de 35 a 54 anos

como o mais representativo

Gráfico 4 | Desemprego registado segundo a estrutura etária (Região de 

Leiria, junho 2020) 
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À semelhança do observado nos anos anteriores, a

grande maioria dos desempregados registados em junho

de 2020 na Região de Leiria (94%) já esteve empregado

anteriormente e está à procura de um novo emprego.

Gráfico 5 | Desemprego registado por escolaridade (Região de Leiria, junho 2020) 
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Gráfico 6 | Desemprego registado por situação face à procura de 

emprego (Região de Leiria, 2020) 

No que se refere aos níveis de escolaridade, é de notar um aumento

homólogo do peso relativo dos desempregados com ensino secundário (36%

do total e junho de 2020 face a 31% do total em junho de 2019).

O peso relativo de desempregados com ensino secundário e com ensino

superior, em junho de 2020, era efetivamente superior ao correspondentes

na Região Centro (36% face a 30% - ensino secundário e 23% face a 21% -

ensino superior)
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