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A QUE CHAMAMOS DESEMPREGO DE 
LONGA DURACIÓN ?

➤ Ó desemprego que dura máis 
de 12 meses. 

➤ Nos menores de 30 anos 
falabamos de 6 meses. 

➤ Desde fai uns anos o concepto 
está administrativamente 
pervertido polas prestacións e 
programas postos en marcha 
frente a crise: Prepara, Rai…



AS CIFRAS 

➤ En España hai 2.446.400 persoas paradas de longa duración, 
que levan máis de 12 meses, dun total de 4.320.800. (56%) 

➤ De estas persoas 635.200 levan máis dun ano e menos de 
dous. 

➤ Pero aparece outra categoría, parados de moi longa duración, 
persoas que levan dous ou máis anos sen traballar. En España 
hai 1.811.200 e case a metade, 874.600 teñen máis de 45 anos. 

➤ No último ano a cifra disminuíu, pero segue sendo inasumible e 
reflicte o que sucede no mercado de traballo 

(*) Datos última Epa: 3º Trimestre 2016



Long-term unemployment rate in OECD countries, 2007 & 2015 (share of labour force, %)  



POR QUE SE PRODUCE ESTE FENOMENO ?

➤ Os cambios nas demandas do mercado 
de traballo son demasiado rápidos. 

➤ O impacto Tic. 

➤ A crise non afecta a un sector ou a un 
territorio, é global e transversal. 

➤ A formación, o saber facer, pasou a ser o 
factor clave e diferencial no mercado de 
traballo. E aprender unha nova 
profesión non é doado nen rápido.



POSIBLES MEDIDAS PARA LOITAR CONTRA 
O DESEMPREGO DE LONGA DURACIÓN

➤ Acompañamento individualizado que permita o 
apoio emocional e na toma de decisións. 

➤ Xeración de espazos para que as persoas manteñan 
o contacto co mercado de traballo e, 
concretamente, coas empresas. 

➤ Vinculación das empresas cos servizos de emprego 
para que coñezan os aportes de moitas de estas 
persoas. 

➤ A formación 

➤ A capacitación en competencias Tic e 
alfabetización informática 

➤ Algunhas de estas persoas, especialmente as de 
+45, poderían ser titores e formadores, 
recuperando a figura do aprendiz.



EXPERIENCIAS E BOAS NOVAS

➤ Tarde, pero 
escomenzan a 
aparecer medidas e 
plans de apoio que 
se dirixen a estas 
persoas de xeito 
específico e 
individualizado máis 
alá do acceso 
preferencial nos 
cursos que non é 
suficiente.



EXPERIENCIAS E BOAS NOVAS

➤ Os datos de contratación amosan que o mercado recupera ás 
persoas que foron expulsadas nos aos da crise. Contratos non 
son empregos pero sempre é boa nova que se manteña o 
incremento de contratacións de persoas de máis idade, as 
especialmente castigadas polo desemprego de longa duración.



GRAZAS POR VIR E GRAZAS POR CONVERSAR

30 de novembro de 2016


