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Assunto: Relatório da OIT sobre a recuperação do mercado de trabalho para 2022 
 
 
 
 
 
Caros Associados, 
 
 
 
 
A Organização Internacional do Trabalho (OIT) reviu em baixa a sua previsão de 
recuperação do mercado de trabalho em 2022, projetando um défice em horas 
trabalhadas a nível mundial equivalente a 52 milhões de empregos a tempo completo, 
em relação ao quarto trimestre de 2019. A anterior estimativa apresentada em maio de 
2021, para o ano todo, previa um défice equivalente de 26 milhões de postos de 
trabalho a tempo completo. 
 
No relatório da OIT, Perspetivas Sociais e de Emprego no Mundo - Tendências 2022 
(World Employment and Social Outlook Trends 2022) a OIT alerta para uma 
recuperação lenta e incerta, uma vez que a pandemia continua a ter um impacto 
significativo nos mercados de trabalho globais.  
 
Embora esta última projeção traduza uma melhoria da situação em 2021, permanece 
quase dois por cento abaixo do número de horas trabalhadas a nível global pré-
pandemia, de acordo com as Perspetivas Sociais e de Emprego no Mundo - Tendências 
2022. 
 
Espera-se que o desemprego global permaneça acima dos níveis anteriores à COVID-
19 até, pelo menos, 2023.  O nível de desemprego para 2022 está estimado em 207 
milhões, comparado com 186 milhões em 2019. O relatório da OIT também adverte 
que o impacto global no emprego é significativamente maior do que o representado 
nestes números, porque muitas pessoas saíram do mercado de trabalho. Em 2022, a 
taxa global da população ativa deverá permanecer 1,2 pontos percentuais abaixo da de 
2019. 
 
O Relatório adverte para as grandes diferenças no impacto que a crise está a ter entre 
grupos de trabalhadores e países. Estas diferenças estão a aprofundar as desigualdades 
nos países e entre países e a enfraquecer o tecido económico, financeiro e social de 
quase todas as nações, independentemente do nível de desenvolvimento. É provável 
que os prejuízos resultantes desta situação exijam anos para serem reparados, com 



potenciais consequências a longo prazo para a participação no trabalho, nos 
rendimentos familiares e, possivelmente, na coesão social e política. 
 
Juntamos o sumário executivo em Inglês pois não está disponível a versão em 
português. 
 
 
 
Com os nossos cumprimentos, 
 
 
Íris Vilela 
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