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             Que é
o Observatorio das Ocupacións?

É a unidade técnica do SEPE, composta por unha 
rede de profesionais en todo o territorio do Estado, 
que cos seus propios medios analiza a situación, 
as tendencias do mercado de traballo e os retos e 
requirimentos que este presenta.

Leva a cabo informes e análises do mercado de 
traballo cunha actualización permanente  de 
indicadores, técnicas cualitativas e ámbitos 
xeográficos: estatal, autonómico e provincial.

Cos seus estudos proporciona unha diagnose sobre 
as necesidades formativas e de recualificación do 
mercado laboral, para anticiparse así aos cambios 
e responder á demanda de man de obra cualificada 
que se poda producir, contribuíndo deste xeito 
ao desenvolvemento profesional e personal dos 
traballadores e á competitividade das empresas.

Esta rede de profesionais, distribuida entre os 
servizos centrais e as 52 direccións provinciais 
do SEPE, traballa de forma coordinada mediante 
equipos de traballo que desenvolven diferentes 
actividades, responsabilizándose así da súa 
calidade.

Para contactar con calquera das súas 53 oficinas: 

Observatorio.ocupacional@sepe.es

Observatorio.nombredetuprovincia@sepe.es

Para maior información:
Servizo Público de Emprego Estatal

www.sepe.es
901 11 99 99

Normativa de referencia

O Observatorio das Ocupacións do Servizo Público 
de Emprego Estatal, cunha rede en todo o territorio 
do Estado, analiza a situación e tendencias do 
mercado de traballo e a situación da formación para 
o emprego...

Lei 56/2003, do 16 de decembro , de Emprego

Lei 15/2014, do 16 de setembro.

“O Ministerio de Emprego e Seguridade Social, 
a través do Observatorio do Servizo Público de 
Emprego Estatal, en coordinación e cooperación 
coas comunidades autónomas no exercicio das 
súas competencias, a través da Conferencia 
Sectorial de Emprego e Asunto Laborábeis e 
dos axentes sociais, a través do Consello Xeral 
do Sistema Nacional de Emprego, levará a cabo 
unha función permanente de prospección e 
detección das necesidades formativas do sistema 
produtivo...”

Lei 30/2015, do 9 de setembro

No Servizo Público de Emprego Estatal 
(SEPE) traballamos en colaboración 
coas comunidades autónomas 
para facilitar así tódalas xestións 
relacionadas co emprego, tanto para 
a cidadanía como para as propias 
empresas.
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Estudo prospEctivo do sEctor dE sErvizos avanzados 
ás EmprEsas nas tEcnoloxías da información E 
comunicación (tic) En España

No que se analizan as 
tendencias, perspectivas, 
actividades e ocupacións, 
detectando así competencias 
e necesidades formativas.

ocupacións con mEllor 
situación no mErcado dE traballo E as súas 
nEcEsidadEs dE formación (informE anual)

Dispón dunha diagnose das necesidades formativas 
actuais e das tendencias e previsións que permitan 
identificar os obxectivos de atención prioritaria na 
programación da oferta formativa.

 9 Mercado de traballo dos titulados universitarios e dos 
de formación profesional.

 9 Mercado de traballo das ocupacións.
 9 Referentes de información do mercado de traballo.

trimEstrais:

 9 Boletín trimestral do mercado de traballo. Datos 
estatais, autonómicos e provinciais.

 9 Boletín trimestral de mobilidade. Datos estatais e 
provinciais.

anuais:

 9 Os perfís da oferta de emprego.
 9 Informes do mercado de traballo 
estatal/provincial.

 9 Informes do mercado de traballo 
de colectivos de interese para o 
emprego: mulleres, persoas con 
discapacidade, mozos, maiores 
de 45 anos, estranxeiros, tanto de 
ámbito estatal coma provincial.

 9 Datos básicos de mobilidade. Contratación e 
 9 mobilidade xeográfica dos traballadores en españa.
 9 Listaxe anual de ocupacións e actividades
 9 económicas con tendencia positiva na contratación.

Estudos prospEctivos Estatais dos sEguintEs 
sEctorEs:

 9 Bens de equipo.
 9 Servizos avanzados ás empresas 
(TIC).

 9 Loxístico.
 9 Hortofrutícola.
 9 Automoción.
 9 Enerxías renovábeis.

outros informEs do mErcado dE traballo:

 9 O mercado de traballo e a mobilidade laboral entre 
España e Portugal.

 9 Servizos europeos de emprego (EURES).

Proporciona información sobre

 9 As ocupacións con tendencia positiva na contratación.

 9 A situación da túa titulación no mercado de traballo.

 9 As características dos postos de traballo.

 9 Outros datos de grande interese para o teu presente 
e futuro profesional.

Todo o que precisas coñecer do mercado de traballo 
sobre as ocupacións, titulacións, perfís profesionais, 
actividades económicas, contratos e evolución do 
emprego, pódelo atopar no Observatorio das Ocupacións, 
apartado OBSERVATORIO en:

www.sepe.es

Dirixido a tódolos cidadáns e, sobre todo, a:

 9 orientadores laborais e educativos,

 9 axentes de emprego e de formación que traballan nos 
campos de intermediación laboral e programación da 
información e 

 9 responsábeis da selección do persoal,

 9 axentes sociais,

 9 investigadores universitarios e analistas do mercado 
de traballo, 

 9 responsábeis en materia de emprego.

Que estuda o Observatorio das Ocupacións?

La situación, evolución e prospectiva do mercado laboral:

 9 A tendencia nos sectores de actividade.

 9 A capacidade de xerar emprego e a súa calidade, as 
ocupacións e actividades con futuro e os territorios 
con maior capacidade de xeralo.

 9 As necesidades formativas dos traballadores e 
os requirimentos profesionais demandados polas 
empresas.

 9 Os cambios que se producen no mercado de traballo 
e que modifican os contidos das ocupacións, para 
poder anticipar os novos requirimentos do sistema 
produtivo.

 9 A situación dalgúns colectivos ante o emprego: 
mozos, maiores de 45 anos, mulleres, persoas con 
discapacidade, estranxeiros.

 9 A mobilidade xeográfica da contratación.

Que produtos podes atopar na web www.sepe.es?

(En pErmanEntE actualización)

mEnsuais:

 9 Ocupacións e actividades económicas con 
tendencia positiva na 
contratación. Datos 
estatais e provinciais.

Últimos estudos

18 novos pErfís profEsionais 

Estudados a través do seguimento e a análise de 2.249 
ofertas de traballo que se publican nos diferentes 
portais de Internet. 4a edición.
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