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I. INTRODUÇÃO 

A economia regional, dada a sua elevada exposição e dependência face ao exterior, tem sofrido as 

repercussões diretas e indiretas da agitação nos mercados financeiros, dificultando a prossecução do trajeto de 

crescimento, e impondo fortes restrições ao financiamento dos agentes económicos, com impacto evidente ao 

nível do emprego.  

Assim, apesar dos continuados esforços governamentais, a crise do emprego continuou inabalável, com a taxa 

de desemprego a registar valores elevados, quer a nível regional, quer nacional ou europeu, prevendo-se que 

se mantenha elevada nos próximos anos, em resultado dos efeitos presentes e desfasados da evolução da 

atividade económica. 

O desemprego mantém-se como uma das maiores preocupações das políticas governamentais, por todas as 

implicações que assume, quer no plano económico quer no plano social. 

O combate ao desemprego passa, não só pelo lançamento de medidas que fomentem a retoma económica, mas 

também pelo reforço do capital humano e do aumento da empregabilidade através de: 

 Um aumento das competências profissionais e sociais; 

 Um melhor ajustamento entre a oferta e a procura do mercado de trabalho;  

 Investimento em políticas de emprego eficazes e eficientes. 

Neste sentido, a estratégia adotada pela Região em matéria de emprego, centra-se no combate e na prevenção 

do desemprego, sobretudo dos jovens e dos que permanecem prolongadamente em situação de desemprego, 

através da atuação dos Serviços do Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM (IEM), tendo sempre especial 

atenção à inserção profissional de quem padece de condições particulares que conduzam não só à exclusão 

profissional mas também à pobreza e à marginalização social. 

Considerando-se o papel reforçado do IEM num contexto de elevado desemprego, que se admite cada vez mais 

estrutural, é altura de se fazer um balanço da atuação do último ano e abordar as perspetivas para o ano 2015 

e seguintes. 

Assim será focado o desempenho do IEM como promotor do ajustamento entre oferta e procura de emprego, 

como fomentador da procura ativa de emprego, e como impulsionador da participação de desempregados em 

ações de melhoria da sua empregabilidade, de entre as quais se destacam os programas de emprego. 

O orçamento regional anual afeto às políticas ativas foi sendo reforçado nos últimos anos, permitindo mobilizar 

mais recursos na procura de soluções para um número crescente de pessoas em situação de desemprego. 

Estes reforços resultaram da avaliação sistemática efetuada anualmente, legitimando o papel do IEM como 

principal executor das políticas públicas de emprego, e permitindo-lhe abranger um maior número de pessoas 

nas medidas ativas de emprego. 

No entanto, será importante referir que os resultados da execução das políticas ativas de emprego não se 

medem apenas pela leitura dos números dos participantes envolvidos mas também pelo significado que esta 

participação permite alcançar, quer do lado dos empregadores quer do lado dos que procuram emprego. 
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Para os desempregados, as políticas ativas de emprego permitem a aquisição de novas competências 

profissionais, ou obtenção de uma experiência profissional, uma maior sensibilização para a necessidade do 

respetivo aperfeiçoamento profissional evitando o afastamento do mundo do trabalho e facilitando uma futura 

integração num posto de trabalho ou a criação do próprio emprego.  

Para os empregadores, as medidas ativas de emprego permitem o recrutamento e integração de novos 

trabalhadores com qualificações adequadas às suas necessidades, através dos apoios técnicos e financeiros 

concedidos. 
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II. SITUAÇÃO DO MERCADO DE EMPREGO  

1. EVOLUÇÃO DO MERCADO DE EMPREGO  

Em 2014, residiam na Região Autónoma da Madeira, 220,9 mil indivíduos em idade ativa de 15 ou mais anos, 

em termos médios anuais, com um total de 221,0 no 4º trimestre de 2014. Face aos valores calibrados1 do 

último trimestre de 2013, regista-se assim um acréscimo de cerca de apenas 590 residentes, traduzindo-se 

numa variação homóloga de +0,3%. 

A população ativa e a taxa de atividade (15 e mais anos) diminuíram face a 2013. Os dados relativos ao último 

trimestre de 2014, obtidos por amostragem dos resultados dos inquéritos, apresentam uma população ativa de 

131.413 indivíduos na Região Autónoma da Madeira (valor médio anual), calculando-se uma taxa de atividade 

de 59,5% para a população em idade ativa (de 15 e mais anos de idade).  

Estes valores revelam uma redução do número médio de ativos relativamente ao ano anterior (menos 686 

ativos do que o valor final de 2013) e, consequentemente, da respectiva taxa de participação na atividade 

económica em menos 0,4 pontos percentuais (pp.). 

Assim, o aumento da população residente de 15 e mais anos resulta do crescimento da população inativa, que 

regista mais 1.276 indivíduos que não estão empregados nem disponíveis para trabalhar ou à procura de 

trabalho, face ao trimestre homólogo. 

 

Evolução dos principais indicadores de população e atividade da RAM 

     
(Milhares de indivíduos e %) 

  Valor trimestral Valor médio anual 

  4º T 2013 3º T 2014 4º T 2014   2013 2014 

População com 15 e mais anos 220.488 220.987 221.078 
 

220.360 220.921 

População ativa  131.959 132.188 131.273 
 

132.774 131.413 

População empregada 109.529 115.039 111.408 
 

108.805 111.653 

População desempregada 22.430 17.149 19.866 
 

23.969 19.760 

População inativa (15 e mais anos) 88.529 88.799 89.805 
 

87.716 89.508 

     
 

 
Taxa de atividade (15 e mais anos) 59,8 59,8 59,4 

 
60,2 59,5 

Taxa de emprego  49,7 52,1 50,4 
 

49,3 50,5 

Taxa de desemprego  17,0 13,0 15,1 
 

18,1 15,0 

Taxa de inatividade (15 e mais anos) 40,2 40,2 40,6   39,8 40,5 

Fonte: DRE - Estatísticas do Emprego da RAM 
    

 
 

 

Os Inquéritos ao Emprego do INE apresentam uma redução acentuada da taxa de desemprego média anual 

passando de 18,1% em 2013 para 15,0 em 2014. Efetivamente, desde o 1º trimestre de 2013 em que atingiu o 

                                                 
1 

Valores calibrados tendo por referência as estimativas independentes da população calculadas a partir dos resultados definitivos dos 
Censos 2011. 
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seu valor mais elevado, que a taxa de desemprego tem vindo a diminuir com ritmo variável ao longo dos 

trimestres, sendo mais pronunciado no 3º trimestre de 2014, em que se reduziu em 2,7 pontos percentuais 

(p.p.) face ao trimestre anterior. No entanto, esta tendência inverteu-se no final de 2014, com o 4º trimestre a 

evidenciar um crescimento da taxa de desemprego regional de +2,1 p.p.. Apesar desta inversão, o nível de 

desemprego apurado no final do ano é inferior em 1,9 p.p. ao seu valor homólogo. 

Segundo as estimativas, a população desempregada ascendia a 19.866 indivíduos no final do 4º trimestre de 

2014, traduzindo uma redução do contingente de desempregados em mais de 2.560 indivíduos face ao período 

homólogo, ou seja, uma variação de -11,4%. À semelhança da taxa de desemprego, o volume estimado de 

desempregados foi-se reduzindo continuamente em 2013 e 2014, com mais significado no 3º trimestre de 

2014, para depois voltar a aumentar no final do ano. 

Em termos de médias anuais, a taxa de emprego, que relaciona a população empregada face à população 

residente em idade ativa, registou um crescimento menos linear ao longo de 2013 e 2014, mas apresenta a 

mesma melhoria no 3º trimestre do ano e retração no final de 2014, ficando no entanto apenas uma décima 

acima do seu valor homólogo. 

Os valores regionais enquadram-se na realidade nacional, sendo relevante efetuar um breve comparação com 

os dados apurados globalmente pelos inquéritos do INE. 

A taxa de atividade regional, média anual, apresenta um valor de 59,5%, superior ao registado ao nível nacional 

(58,9%), e uma redução de 0,7 pontos percentuais (p.p.) face ao ano anterior, mais significativa do que o que se 

verificou a nível nacional (-0,4 p.p.). 

Por género, verifica-se que a taxa de atividade dos homens se situou em 65,4% tendo excedido a das mulheres 

(54,5%) em 10,9 p.p., e sendo superior à apurada a nível nacional (64,5%). A taxa de atividade feminina a nível 

regional também é superior à registada na totalidade do país (+0,7 p.p.). 

Taxa de atividade (15 e mais anos)  

Média anual - 2014 

  Madeira Portugal 

  
  

Total 59,5 58,9 

Homens 65,4 64,5 

Mulheres 54,5 53,8 
  

  15-24 anos 27,6 34,3 

25-34 anos 82,2 89,8 

35-44 anos 88,7 91,4 

45-64 anos 70,5 70,9 

65 e mais anos 14,5 11,9 
  

  Até ao básico - 3º ciclo 53,0 48,2 

Secundário 68,1 75,0 

Superior 82,3 81,8 
      

Fonte: INE - Estatísticas do Emprego e DRE - Estatísticas do Emprego da RAM 

 

Por idade, a taxa de atividade regional é no entanto inferior à taxa nacional na maioria dos grupos etários, 

sendo apenas superior no escalão dos que têm 65 ou mais anos. Na Região, a taxa de atividade dos jovens dos 
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15-24 anos (27,6%) é apenas superior à dos que têm 65 e mais anos, sendo menos de metade dos restantes 

escalões. Com exceção dos ativos com 65 ou mais anos, todos os escalões etários registam uma taxa de 

atividade inferior ao nacional, no entanto este diferencial é mais significativo nos dos 2 grupos etários mais 

jovens. 

Tendo em consideração as habilitações literárias, observa-se que a percentagem de população ativa face ao total 

aumenta com o nível de habilitações escolares, fixando-se em 82,3% para os detentores de diploma do ensino 

superior, sendo um valor ligeiramente superior ao registado neste escalão a nível nacional (+0,5 p.p.). Este 

indicador apresenta uma redução de 3,3 p.p. face à média de 2013, observando-se que a taxa de atividade teve 

um comportamento menos favorável para os jovens e os mais qualificados. 

No que diz respeito à situação do mercado de emprego da Região, verificamos que esta possui uma taxa de 

emprego média em 2013 de 58,3% (dos 15 aos 64 anos), concretizando-se num crescimento de 1,7 p.p. face ao 

valor médio de 2013. Este resultado traduz uma evolução positiva em ambos os géneros, mas mais acentuada 

para as mulheres, que passam a registar uma taxa de emprego de 56,9%, ou seja mais 1,9 p.p. face a 2013. 

Também a nível nacional se verificou uma melhoria da taxa de emprego anual em 2014 (dos 15 aos 64 anos), 

tendo-se alargado o diferencial com a taxa regional. Deste modo, a Região regista um valor inferior em 4,3 p.p. ao 

valor nacional, sendo de 5,9 p.p. para os homens e de 2, 7 p.p. para as mulheres. Para os três primeiros trimestres 

de 2014, a taxa média de emprego da Europa a 28 países era de 64,8%. 

 

Taxa de emprego – Médias anuais 

  Madeira  Portugal 

  2013 2014  2013 2014 

      

Taxa de Emprego (15 e mais anos) 49,3 50,5  49,7 50,7 

      

Taxa de Emprego Global (15-64 anos) 56,6 58,3  60,6 62,6 

Homens 58,4 59,9  63,5 65,8 

Mulheres 55,0 56,9  57,9 59,6 

Fonte: INE - Estatísticas do Emprego e DRE - Estatísticas do Emprego da RAM 

 

Os homens representavam metade da população empregada (49,8%) na região, numa média anual de 55.591 

indivíduos. 

Cerca de 75,2% da população empregada exercia a sua atividade no setor dos Serviços (83.908 indivíduos). O 

setor agrícola registou o maior crescimento relativo face a 2013, reunindo em média anual 14.595 indivíduos 

empregados (13,1% do total). Desta forma, o setor industrial manteve-se como o menor setor em termos 

população empregada, com 13.149 indivíduos (11,8% do total).  

No total da população empregada estimava-se uma média anual de 4.525 jovens com menos de 25 anos, 

correspondendo a 4,1% do total de empregados. Embora o nível de emprego tenha aumentado globalmente, 

os jovens com menos de 25 anos apresentam uma redução de 11,4% do número de empregados face a 2013, 

sendo ainda registada uma redução menos significativa (-2,4%) do número de empregados com 65 ou mais 

anos. Em sentido contrário, o volume estimado de empregados nos grupos etários intermédios apresentou 
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melhorias. Em 2014, estimam-se cerca de mais 1.881 empregados com idades entre os 45 e 64 anos e mais 

1.525 empregados com idade entre 35 e 44 anos. O grupo etário dos 25 aos 34 anos apenas apresentou uma 

melhoria marginal de 0,7% face a 2013. 

Quanto às habilitações literárias, 60,8% dos empregados detinham habilitações inferiores ao ensino 

secundário, com os empregados habilitados com o ensino superior a representarem 19,2% do total. Os três 

grupos apresentam uma melhoria em 2014, mais significativa para os detentores de habilitações de nível 

secundário, cujo volume cresce 10,8% face à média anual de 2013. 

A taxa de desemprego quer a nível regional, quer nacional ou europeu, tem registado uma tendência de 

decréscimo desde o 1º trimestre de 2013, período em que atingiu o seu valor máximo. No entanto, o último 

trimestre do ano apresenta um crescimento do nível de desemprego, mais intensa a nível regional, apurando-

se uma média anual de 15,0% para a Região Autónoma da Madeira e de 13,9 a nível nacional. A nível europeu 

esta inversão não ocorreu, com a taxa de desemprego da União a 28 países a fixar-se em 9,9% no final de 2014 

e em 10,2% em termos médios anuais.  

Apesar desta inflexão, a taxa de desemprego no último trimestre do ano, regional e nacional, ficou num nível 

significativamente inferior ao seu valor homólogo (-1,9 p.p. e -1,8 p.p. respetivamente). Em termos médios, a 

retração da taxa de desemprego foi mais intensa na Região, estando 3,1 pontos percentuais abaixo do valor 

homólogo, enquanto que a nível nacional a redução foi de 2,3 p.p.. 

 

Evolução das taxas de desemprego  

    Madeira Portugal 
União Europeia 

(28 países) 

2013 

1º T 19,8 17,5 10,9 

2º T 18,4 16,4 10,9 

3º T 17,0 15,5 10,9 

4º T 17,0 15,3 10,7 

Média 18,1 16,2 10,9 

2014 

1º T 16,4 15,1 10,5 

2º T 15,7 13,9 10,3 

3º T 13,0 13,1 10,1 

4º T 15,1 13,5 9,9 

Média 15,0 13,9 10,2 

Fonte: Eurostat, INE - Estatísticas do Emprego e DRE - Estatísticas do Emprego da RAM 
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O gráfico evidencia algum desfasamento entre a evolução da taxa de desemprego nacional e regional, com a 

Região a apresentar variações mais amplas, como é expectável face à sua menor dimensão e à diversidade do 

tecido económico. 

A Região Autónoma da Madeira registou as maiores variações no 3º e 4º trimestre de 2014, em sentidos 

contrários, traduzindo algum ajustamento à evolução do 3º trimestre.  

Em termos anuais, a taxa de desemprego diminui em todas as regiões do país, embora as regiões do Alentejo e 

do Algarve tenham também registado um crescimento no final do ano. A Madeira registou a segunda maior 

redução face ao 4º trimestre de 2013, em 3,1 pontos percentuais (p.p.), atrás da região de Lisboa, que reduziu 

o nível de desemprego em 3,6 p.p..  

Em termos médios anuais, a Madeira apresenta a segunda maior taxa de desemprego entre as regiões do país, 

apenas inferior à registada na Região Autónoma dos Açores. 

Evolução das taxas de desemprego – Portugal, por regiões 

  2013  2014  Valor médio anual  Variação absoluta 

  4º Trim.  3º Trim 4º Trim  2013 2014  Homól. 4º T Anual 

  
  

 
 

  
 

  

Portugal 15,3   13,1 13,5  16,2 13,9  -1,8 -2,3 

Norte 16,4   14,3 14,2  17,1 14,8  -2,2 -2,3 

Centro 10,5   10,5 10,7  11,4 10,6  0,2 -0,8 

Lisboa 17,2   14,0 14,0  18,5 14,9  -3,2 -3,6 

Alentejo 15,6   12,6 14,5  16,9 14,3  -1,1 -2,6 

Algarve 17,0   11,2 14,9  16,9 14,5  -2,1 -2,4 

R. A. Açores 17,3   15,7 15,5  17,0 16,3  -1,8 -0,7 

R. A. Madeira 17,0   13,0 15,1  18,1 15,0  -1,9 -3,1 

Fonte: INE - Estatísticas do Emprego     

 

O desemprego na Madeira atinge mais os homens do que as mulheres, quer em número de indivíduos, quer 

em proporção. Os dados da Direção Regional de Estatística da Madeira (DRE) apontam para 12.904 homens e 

10.355 mulheres em situação de desemprego. A taxa de desemprego masculino na Região atingiu 19,8% no 

ano de 2013, enquanto que para as mulheres se estimou um valor anual de 16,7%. Assim, o diferencial entre os 

géneros diminuiu em 2013, sendo de 3,1 p.p. em termos médios. Esta aproximação das taxas de desemprego 

decorreu essencialmente do crescimento da taxa de desemprego feminina, por contraponto a uma ligeira 

redução do desemprego masculino. 
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A nível nacional, mantém-se uma elevada aproximação entre as taxas de desemprego masculinas e femininas, 

embora o ano de 2013 tenha registado um crescimento mais significativo do desemprego para as mulheres.  

 

Taxas de Desemprego por género, grupo etário habilitações e duração do desemprego 

  Madeira  Portugal  

  2013 2014  2013 2014 

         
Total 18,1 15,0   16,2 13,9 
            

Homens 19,4 16,0   16,0 13,5 
Mulheres 16,6 14,1   16,4 14,3 
            

15 - 24 anos 51,8 50,5   38,1 34,8 
25 - 34 anos 24,8 20,5   19,0 15,5 
35 - 44 anos 15,2 12,1   14,4 11,7 
45 e mais anos 9,7 8,4   12,2 11,0 
            

Até ao básico - 3º ciclo 19,4 16,2   17,0 15,0 
Secundário e Pós-secundário 21,3 16,6   17,4 15,3 
Ensino superior 9,6 9,9   12,6 10 
            

Por duração da procura           

Curta Duração 5,5 3,9   6,1 4,8 
Longa Duração 12,6 11,1   10,0 9,1 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com os dados divulgados pelo INE, destaca-se o valor da taxa de desemprego jovem em 2014, de 

50,5% na Região Autónoma da Madeira, sendo de 34,8% em Portugal, revelando um desfavorecimento comum 

mas significativamente mais acentuado a nível regional. Após uma evolução intensa em 2012, e um 

agravamento moderado em 2013, este indicador apresenta uma melhoria ligeira, de -1,3 p.p. em 2014. Ainda 
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que partindo de um valor inferior 2013, regista-se uma redução mais intensa da taxa de desemprego jovem a 

nível nacional, com menos 3,3 p.p. face ao valor de 2013.  

O elevado nível de desemprego jovem tem vindo a verificar-se em diversos países da europa, entre os quais se 

destacam a Espanha e a Grécia, com 51,8% e 50,9% respetivamente, segundo dados relativos ao 4º trimestre 

de 2014. Neste período, Portugal ocupava o 5º lugar da União a 28 países, abaixo ainda da Croácia (44,1%) e da 

Itália (42,3%). No extremo oposto, com as menores taxas de desemprego, estavam a Alemanha (7,3%) e a 

Áustria (9,4%). 

O peso do desemprego no grupo dos adultos com 45 anos ou mais anos é menor na região face ao total 

nacional. Quer a nível regional que nacional, podemos ainda observar que a taxa de desemprego vai-se 

tornando menor em cada escalão etário, ordenados por idade. 

Em 2014, 16,6% dos ativos com o ensino secundário e pós-secundário encontravam-se, em média, em situação 

de desemprego, superando o indicador relativo aos que não possuem a atual escolaridade obrigatória, que se 

fixou em 16,2%. Estes dois grupos apresentam uma redução acentuada face a 2013, tendo reduzido o 

diferencial face aos valores nacionais, que também evoluíram favoravelmente em 2014. Verifica-se uma grande 

aproximação entre os níveis mais baixos e intermédios de habilitação, à semelhança do que se observa em 

termos globais para o país, mas em níveis de desemprego superiores aos respetivos grupos a nível nacional.  

Por fim, importa referir a taxa de desemprego dos diplomados do ensino superior na região evoluiu em sentido 

contrário quer à sua equivalente nacional que aos indicadores regionais. Em 2014 regista-se um agravamento 

do desemprego dos mais qualificados, ainda que ligeiro, fixando-se em 9,9% em termos médios, ao mesmo 

nível que o indicador nacional. No entanto, salienta-se que, na Região, o desemprego atinge apenas 9,9% dos 

diplomados do ensino superior, numa proporção muito inferior à que é estimada para os outros 2 grupos de 

habilitação considerados. 

Apesar da maior aproximação aos indicadores nacionais, conclui-se que a posse de qualificações mais elevadas 

tem um efeito de prevenção e combate do desemprego ainda mais significativo na Região Autónoma da 

Madeira do que a nível do global da população portuguesa. 

No total do desemprego estimado pelo INE, o peso do desemprego de longa duração, ou seja de duração igual 

ou superior a 12 meses é de 11,1% em termos médios anuais, na Região Autónoma da Madeira, situando-se 

em 9,1% para a população portuguesa ativa. 

Na Região verifica-se que cerca de 73,8% dos desempregados, com base em estimativa com recurso à 

amostragem, estão à procura de emprego há mais de 12 meses, o que representa um crescimento do peso 

relativo face ao ano anterior (69,6%). A nível nacional o desemprego de longa duração atinge 65,5% dos 

desempregados, com 24,3% dos desempregados a estarem nesta situação a menos de 6 meses.  

De forma resumida, o desemprego é mais gravoso para os jovens, os homens, os indivíduos com habilitações 

baixas ou intermédias, estando 11,1% da população ativa nesta condição, há 12 ou mais meses, no final de 

2014. 
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2. DESEMPREGO REGISTADO NO FIM DO ANO 

Os dados do desemprego registado, apurados pelo IEM, apresentam uma ligeira melhoria no final de 2014, 

mantendo-se num nível elevado, em consequência da crise económica e financeira internacional que iniciou no 

final de 2008. 

No final de dezembro de 2014 registam-se 22.603 inscritos à procura de emprego, o que representa uma diminuição 

de 0,7% face ao ano homólogo e traduz-se em menos 155 desempregados. O volume de desempregados mantém-se 

assim próximo do valor alcançado em 2013, ano que interrompeu a tendência de crescimento acentuado dos 

últimos anos, em acordo com os principais indicadores económicos que evidenciam uma ligeira melhoria dos 

indicadores económicos desde 2013. 

 

Evolução do desemprego registado 

Situação no fim do ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IEM, IP-RAM 

 

A evolução mensal mostra um crescimento no 1º trimestre do ano e nos meses a partir de agosto, compensado 

por reduções acentuadas em maio e junho e menores em abril e outubro. Esta evolução deverá estar 

relacionada com algumas atividades de caráter sazonal que caraterizam a nossa economia regional, tendo em 

conta que o turismo é a maior fonte de dinamismo da Região. 

 

Evolução mensal do desemprego registado 

Situação no fim dos meses 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: IEM, IP-RAM 
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Embora o volume de desempregados se mantenha próximo ao registado no final de 2013, a sua composição 

regista variações diversas consoante as diferentes perspetivas de caraterização. Assim, o ligeiro decréscimo 

homólogo registado a nível global (-155 desempregados inscritos) resulta de compensações entre os principais 

grupos de caraterização da população desempregada. 

Efetivamente verifica-se uma diminuição do desemprego masculino, mas o crescimento do feminino em 

contraponto, e comportamentos similares segundo outras perspectivas. 

Assim, o número de inscritos diminuiu proporcionalmente mais entre os homens, os mais jovens, o que 

possuem habilitações mais baixas, com exceção dos que não possuem qualquer habilitação, e entre os que 

estavam à procura de emprego há mais de 1 ano. 

Importa referir que o decréscimo dos desempregados de longa duração é significativo, pois este grupo cresce 

progressivamente com a transição progressiva dos inscritos de curta duração e espelha o peso do desemprego 

estrutural. A sua redução deverá resultar do decréscimo de procura registada ao longo de 2013, relacionada 

com a melhoria dos indicadores da atividade económica e do emprego.  

Por outro lado, salienta-se o crescimento significativo do número de desempregados com o ensino superior, 

seguido dos que possuem o ensino secundário completo, que se associa ao crescimento do número de inscritos 

à procura do 1º emprego, que evidenciam dificuldades na transição entre a escola e o mercado de trabalho. 

 

Variação homóloga do desemprego registado (%) 

Situação no fim do ano – 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IEM, IP-RAM 
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O quadro seguinte, que sintetiza a estrutura do desemprego registado no final de cada ano, permite observar 

que o perfil do desempregado no final de 2014 corresponde maioritariamente a homens (55,1%), na situação 

de candidatos à procura de novo emprego (88,6%), com idade entre 25 a 54 anos (71,5%), detentores de 

habilitações mais baixas (52,9% com habilitação igual ou inferior ao 2º ciclo do ensino básico), estando inscritos 

no IEM à procura de emprego há mais de 12 meses (54,5%).  

Ainda que este perfil genérico seja semelhante ao de anos anteriores, verifica-se uma redução gradual do peso 

relativo dos grupos etários com menos idade. Embora global a todos os grupos etários até aos 44 anos, esta 

diminuição dos inscritos tem mais intensidade e dimensão no grupo de 35 a 44 anos, sendo apenas 

parcialmente compensada pelo aumento de inscritos com 45 e mais anos, sobretudo os que têm idade igual ou 

superior a 55 anos. 

Após ter crescido continuamente nos últimos anos, o peso e volume do desemprego de longa duração diminui 

ligeiramente em 2014, enquanto que os inscritos há menos de 1 ano ultrapassaram o volume registado em 

2013. Apesar desta evolução, o desemprego de longa duração continua a ter um peso maioritário no conjunto 

do desemprego registado. 

Estrutura e evolução do desemprego registado 

Situação no fim do ano 

  2012 % 2013 % 2014 % 
Var % 

2013/12 
Var % 

2014/13 

                  

TOTAL 23.741 100,0  22.758 100,0  22.603 100,0  -4,1  -0,7  

         

Homens 13.645 57,5  12.923 56,8  12.462 55,1  -5,3  -3,6  

Mulheres 10.096 42,5  9.835 43,2  10.141 44,9  -2,6  3,1  

           

Jovens (< 25 anos) 3.511 14,8  3.165 13,9  3.029 13,4  -9,9  -4,3  

Adultos (>= 25 anos) 20.230 85,2  19.593 86,1  19.574 86,6  -3,1  -0,1  

25 - 34 anos 6.281 26,5  5.554 24,4  5.176 22,9  -11,6  -6,8  

35 - 44 anos 5.826 24,5  5.622 24,7  5.223 23,1  -3,5  -7,1  

45 - 54 anos 5.390 22,7  5.461 24,0  5.757 25,5  1,3  5,4  

>= 55 anos 2.733 11,5  2.956 13,0  3.418 15,1  8,2  15,6  

         

Primeiro emprego 2.392 10,1  2.417 10,6  2.588 11,4  1,0  7,1  

Novo emprego 21.349 89,9  20.341 89,4  20.015 88,6  -4,7  -1,6  

         

<1º ciclo ens. básico 1.452 6,1  1.378 6,1  1.449 6,4  -5,1  5,2  

1º ciclo do ensino básico  6.385 26,9  6.025 26,5  5.956 26,4  -5,6  -1,1  

2º ciclo do ensino básico  5.211 21,9  4.920 21,6  4.548 20,1  -5,6  -7,6  

3º ciclo do ensino básico  3.836 16,2  3.674 16,1  3.517 15,6  -4,2  -4,3  

Ensino secundário 4.716 19,9  4.697 20,6  4.891 21,6  -0,4  4,1  

Ensino superior 2.141 9,0  2.064 9,1  2.242 9,9  -3,6  8,6  

         

< 1 ano de inscrição 12.170 51,3  10.190 44,8  10.292 45,5  -16,3  1,0  

>= 1 ano de inscrição 11.571 48,7  12.568 55,2  12.311 54,5  8,6  -2,0  
                  

Fonte: IEM, IP-RAM 
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Desemprego registado por género 

No final de 2014, 55,1% dos desempregados eram do género masculino, num total de 12.462 homens, 

mantendo-se a predominância masculina nos inscritos que se tem observado desde 2007. No entanto, verifica-

se que o desemprego masculino diminui 3,6% enquanto que cresce em 3,1% para as mulheres, reduzindo 

fortemente o diferencial entre géneros, que se tinha alargado em 2012.  

A nível nacional verifica-se um equilíbrio entre os géneros, quer em termos de inscritos no fim do ano, com as 

mulheres a deterem um peso relativo de 51,3%, quer em termos da evolução face ao mês homólogo, em que 

ambos os géneros registaram um decréscimo na ordem dos 13%, com o desemprego masculino a diminuir 

ligeiramente mais (13,7% face a 13,0%). Assim, o desemprego feminino continua a ser predominante a nível 

nacional, situação contrária à regional. 

 

Evolução do desemprego registado por género  

Situação no fim do ano 

 

Fonte: IEM, IP-RAM 

 

Desemprego registado por grupo etário 

No final de 2014, registavam-se 3.029 jovens desempregados inscritos no IEM com menos de 25 anos, 

correspondendo a 13,4% do total dos desempregados e ao menor volume registado desde o final de 2011.  
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Assim, após verificar-se uma atenuação do ritmo de crescimento do desemprego registado neste grupo etário 

em 2012, foi possível inverter a tendência ascendente dos últimos anos de forma significativa. A 

implementação da iniciativa Garantia Jovem será um dos fatores, entre outros, que terá contribuído para a 

redução do número de jovens inscritos no final de 2014, uma vez que se desenvolveu uma metodologia e 

instrumentos para sinalizar, acompanhar e dar uma resposta aos jovens dos 15 aos 24 anos que não estão 

empregados nem a estudar ou a frequentar qualquer formação (NEET). 

O número de adultos inscritos manteve-se praticamente inalterado face a dezembro de 2013, registando-se 

menos -19 desempregados com mais de 25 anos. 

A redução do desemprego dos adultos não foi homogénea pelos seus diversos escalões etários, partindo de um 

decréscimo significativo nos escalões mais baixos, de -6,8% nos que têm entre 25 a 34 anos e de -7,1% para os 

que têm de 35 a 44 anos, passando gradualmente para o crescimento do desemprego dos que têm mais idade, 

para um crescimento de 15,6% do número e desempregados com 55 ou mais anos. 

Globalmente, os inscritos com 25 ou mais anos representam 86,6% do total do desemprego registado (19.574 

desempregados). Esta situação é similar à que se apura no Continente com o desemprego adulto a representar 

87,9% do total registado. Os adultos com idade entre 25 e 54 anos representam 71,5% dos candidatos a 

emprego inscritos na Região, no final do mês de dezembro. 

A análise dos grupos etários conjugada com o género permite concluir que a predominância do desemprego 

masculino é mais nítida quanto mais avançada é a idade dos inscritos, com os homens a representarem 62,3% 

dos candidatos a emprego com 55 ou mais anos. 

 

Estrutura do desemprego registado por grupo etário segundo o género  

Situação no fim do ano - 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IEM, IP-RAM 

 

Desemprego Registado por Habilitações Literárias 

Por habilitações literárias, verifica-se que 52,9% dos indivíduos à procura de emprego no final de 2014 

possuíam como habilitação máxima o 2º ciclo do ensino básico, o que dificulta a tarefa da sua integração no 

mercado de trabalho, ainda que os esforços que estão a ser empreendidos, sobretudo na formação 

profissional, possam vir a contrariar esta situação a médio prazo. Não obstante esta predominância dos 
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indivíduos sem a atual escolaridade obrigatória, destaca-se uma inversão nos níveis sequenciais de habilitação, 

com o número de desempregados com o ensino secundário a ser superior ao dos que possuem o 3º ciclo do 

ensino básico. 

Importa referir que, no fim de 2014, existiam 1.449 pessoas inscritas sem nenhum nível de instrução 

correspondendo a 6,4% do total e a um aumento de 5,2% face ao mesmo indicador de 2013. Os 6.956 

desempregados com o 1º ciclo do ensino básico totalizam 26,4% do total, representando o maior grupo na 

classificação por habilitação.  

Os desempregados com habilitações iguais ou superiores ao ensino secundário detinham um peso relativo de 

31,6%, com os diplomados do ensino superior a representarem 9,9% dos desempregados. 

Em termos de evolução no período, a diminuição do número de inscritos tem origem nos grupos habilitacionais 

do 1º ao 3º ciclo, que juntos correspondem a 62% dos inscritos e pôde contrapor o crescimento verificado nos 

grupos de habilitações nos opostos da escala, os que não possuem habilitações e os que possuem diploma do 

ensino secundário ou superior. Os dois grupos de habilitações superiores são os únicos que ultrapassam o 

volume de desempregados atingido em 2012, apresentando os valores mais elevados registados até à data.  

Estrutura do desemprego registado por habilitações literárias 

Situação no fim do ano - 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IEM, IP-RAM 

 

Comparativamente à situação vivida no Continente, para o mesmo período, o desemprego regional é menos 

qualificado do que o desemprego registado no continente. Efetivamente, o peso relativo dos desempregados 

com baixas qualificações, iguais ou inferiores ao 2º ciclo do ensino básico, atinge 52,9% do total de 

desempregados inscritos na Madeira, sendo de 43,3% no continente, como se pode observar no gráfico 

seguinte. O menor diferencial entre os pesos relativos ocorre no grupo dos que não possuem qualquer 

habilitação, que também ronda os 6% no Continente. 
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Estrutura do desemprego registado por habilitações literárias (%) - Madeira e Continente 

Situação no fim do ano - 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IEM, IP-RAM e IEFP, I.P. 

 

Quanto à relação entre género e escolaridade, pode-se concluir que se mantém o padrão de anos anteriores, 

com o desemprego masculino a ser maioritário até ao 3º ciclo, enquanto que a partir desse nível, a 

representatividade feminina é superior e crescente com o nível de habilitação. 

 

Estrutura do desemprego registado por habilitação segundo o género  

Situação no fim do ano - 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IEM, IP-RAM 

 

Podemos ainda constatar que o peso relativo dos jovens nos desempregados inscritos aumenta com o nível das 

habilitações, sendo mais significativo no grupo dos detentores do 12º ano de escolaridade e que a larga maioria 

dos desempregados com habilitações muito baixas têm mais de 45 anos. 

A estratificação com base nos grupos de mais ou menos de 35 anos é mais pronunciada, com o grupo dos 

jovens e adultos até 35 anos a representar, ainda, 6,8% dos desempregados sem habilitações, e 8,1% dos que 

possuem o 1º ciclo do ensino básico, enquanto que ascende a cerca de 58,6% nos que detêm um diploma do 

ensino secundário) e a 71,4% dos diplomados do ensino superior. 
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Estrutura do desemprego registado por habilitação segundo o grupo etário (%) 

Situação no fim do ano – 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IEM, IP-RAM 

 

De forma complementar, destaca-se que cerca de 18,8% dos inscritos com menos de 25 anos não possuem o 

3º ciclo do ensino básico, que corresponde à respetiva escolaridade obrigatória. 

 

Desemprego registado por situação face à procura de emprego  

No final de 2014, 20.015 indivíduos procuravam novo emprego, correspondendo a 88,6 % do total dos 

desempregados inscritos, enquanto apenas 11,4% procuravam o primeiro emprego, verificando-se um 

crescimento de 7,1% do número de candidatos à procura do 1º emprego (+171 inscritos) face a dezembro de 

2013 enquanto que o número de desempregados à procura de um novo emprego diminui de forma menos 

intensa mas mais significativa em termos de número de desempregados registados (-326 inscritos, ou seja  

-1,6%). A estrutura dos inscritos por situação face ao emprego na Região é semelhante à registada no 

Continente, onde 89,2% dos candidatos procuravam um novo emprego. No entanto, a evolução face a 2013 

teve um comportamento inverso ao registado na Região, apurando-se uma redução de 5,4% do número de 

candidatos a 1º emprego e um crescimento muito ligeiro dos desempregados à procura de novo emprego 

(+0,7%). 

O desemprego masculino, ainda predominante na Região, é também maioritário no conjunto dos que 

procuram novo emprego (56,2%). No entanto, esta situação é invertida relativamente aos que procuram o 

primeiro emprego, com as mulheres a atingirem 53,0% do total desta categoria. De facto, 13,5% das mulheres 

procuravam o primeiro emprego, descendo para 9,8% no caso dos homens. 
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Estrutura do desemprego registado por género, segundo a situação face à procura de emprego 

Situação no fim do ano - 2014 

 

 

 

 

 

Fonte: IEM, IP-RAM 

 

Como é expectável, a procura do primeiro emprego é mais significativa nos indivíduos com idade até aos 25 

anos, correspondendo a 60,1% dos jovens inscritos, assumindo um peso relativo crescente nestes grupo etário 

(48,8% em 2012 e 55,6% em 2013), enquanto que corresponde a apenas 3,9% dos candidatos adultos.  

 

Desemprego registado por situação face à procura de emprego segundo o grupo etário 

Situação no fim do ano - 2014 

 
 

 

 

 

Fonte: IEM, IP-RAM 

Quanto às habilitações, depreende-se facilmente a maior representatividade da procura de novo emprego nos 

que possuem habilitações inferiores, uma vez que estes ingressaram mais cedo no mercado de trabalho. Desta 

forma, a proporção de indivíduos que já integraram o mercado de trabalho anteriormente decresce com o 

elevar das habilitações, para um valor de 71,5% nos diplomados do ensino superior. 

 

Desemprego registado por situação face à procura de emprego segundo as habilitações literárias 

Situação no fim do ano - 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IEM, IP-RAM 
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Desemprego registado por tempo de inscrição 

No que se refere ao tempo de duração do desemprego, verifica-se que 10.292 inscritos em final de dezembro 

de 2014 procuravam emprego há menos de 1 ano, correspondendo 45,5% do total do desemprego registado, 

um valor superior ao registado no final de 2013. Dentro do desemprego de curta duração, destaca-se o peso do 

desemprego de muito curta duração (com menos de 6 meses de inscrição), num total de 7.091 pessoas, 

correspondendo a 31,4% do total de desempregados. 

 

Estrutura do desemprego registado por tempo de inscrição 

Situação no fim do ano – 2014 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IEM, IP-RAM 

 

Em 2014 foi interrompido o crescimento contínuo do desemprego de longa duração, desde o início da crise 

económica que iniciou em finais de 2008. Face a dezembro de 2013 registam-se menos 257 pessoas 

desempregadas há mais de 1 ano, traduzindo-se numa variação de +2,0%. Esta evolução traduz a melhoria dos 

indicadores económicos e do emprego em 2013, e a redução da procura de emprego registada ao longo de 

2013. No entanto, esta evolução reflete essencialmente a diminuição do número de desempregados com 

tempo de desemprego entre os 12 e 24 meses, que ultrapassa o crescimento verificado no grupo dos 

desempregados de muito longa duração. Efetivamente, os desempregados com tempo de inscrição entre 12 e 

24 meses apresentam uma variação homóloga de -21,1%, ou seja menos 1.192 candidatos face a 2013, 

enquanto que o conjunto dos candidatos cuja inscrição já perfez 24 ou mais meses cresce em 935 inscritos, ou 

seja +13,5% face ao mês homólogo.  

Assim, o número de desempregados que procuram emprego há mais de um ano ascende a 54,5% do total de 

inscritos no final de dezembro de 2014, num total de 12.311 utentes, dos quais 7.864 em situação de 

desemprego de muito longa duração (34,8% do total).  

Esta situação é mais grave do que a apurada no Continente, em que os desempregados de longa duração 

correspondem a 49,3,8% do total de inscritos no final de 2014, embora a redução face a 2013, seja inferior ao 

registado a nível regional (-1,0% no Continente e -2,0% na Região). 

Face ao final de 2013 a evolução mais acentuada verificou-se no grupo dos indivíduos à procura de emprego 

entre 12 a 24 meses (-21,1%; -1.192 inscritos), refletindo a transição progressiva da redução do desempregados 

inscritos de 6 a 12 meses registada em 2013 (-26,8%; -1.274 inscritos), consentâneo com a melhoria dos 

indicadores relativos ao emprego, desde o final do 1º semestre de 2013. 
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Estrutura e evolução do desemprego registado por tempo de inscrição 

Situação no fim dos anos 

  2012 % 2013 % 2014 % 
Var % 

2013/12 
Var % 

2014/13 

         

TOTAL 23.741 100,0  22.758 100,0  22.603 100,0  -4,1  -0,7  

< 1 ano de inscrição 12.170 51,3  10.190 44,8  10.292 45,5  -16,3  1,0  

>= 1 ano de inscrição 11.571 48,7  12.568 55,2  12.311 54,5  8,6  -2,0  

         

< 6 meses 7.412 31,2  6.706 29,5  7.091 31,4  -9,5  5,7  

6 a 11 meses 4.758 20,0  3.484 15,3  3.201 14,2  -26,8  -8,1  

12 a 23 meses 5.383 22,7  5.639 24,8  4.447 19,7  4,8  -21,1  

>= 24 meses 6.188 26,1  6.929 30,4  7.864 34,8  12,0  13,5  

         

Tempo médio de inscrição 
(meses) 

17,8 - 20,0 - 21,2 - 12,4  6,0  

Fonte: IEM, IP-RAM 

 

O tempo médio de inscrição aumentou novamente em 2014, com os indivíduos inscritos no fim do ano a 

estarem em média 21,2 meses à procura de emprego. O tempo de duração do desemprego na Região reflete 

assim o elevado número de candidatos inscritos desde 2009, que neste contexto económico sentem 

dificuldades acrescidas de integração no mercado de trabalho, com a consequente permanência em ficheiro a 

ser mais longa. 

A estrutura do desemprego por tempo de inscrição é similar em ambos os géneros, com o peso dos inscritos há 

mais de 1 ano a corresponder aproximadamente ao seu peso global em cada género (global: 54,5%; homens: 

56,1% e mulheres: 52,5%). 

O desemprego de longa duração é mais representativo com o aumento da idade, refletindo as maiores 

dificuldades de inserção profissional dos grupos etários mais elevados. Entre os desempregados registados no 

Centro de Emprego com menos de 25 anos, o desemprego é um fenómeno de menor duração, com cerca de 

57,9% a estarem inscritos há menos de 6 meses e 15,8% com inscrição entre 6 e 12 meses, num total de cerca 

de 75,5% dos jovens à procura de emprego no final do ano em situação desemprego de curta duração. Por 

outro lado, 73,8% dos inscritos com 55 ou mais anos estão desempregados há mais de um ano, desagregando-

se em 19,1% com inscrição entre 12 a 24 meses e 54,7% em situação de desemprego de muito longa duração. 

Considerando os dois grupos etários mais elevados, 69,9% dos candidatos inscritos com 45 ou mais anos estão 

em situação de desemprego de longa duração. 
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Estrutura do desemprego registado por tempo de inscrição e grupo etário 

Situação no fim do ano - 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IEM, IP-RAM 

 

Tradicionalmente, a relação entre a escolaridade dos desempregados inscritos e o seu tempo de inscrição é 

caraterizada pela constatação de que, quando o nível de escolaridade aumenta, diminui o tempo de 

permanência em ficheiro. De facto, em 2014, os desempregados sem qualquer nível de habilitação ou com o 

1.º ciclo do ensino básico apresentam um tempo de permanência em ficheiro superior aos detentores de 

habilitações de nível secundário ou superior. Verifica-se assim que 71,9% dos desempregados sem qualquer 

nível de habilitação estavam desempregados há um ano ou mais, representando a manutenção da situação no 

fim de 2013 mas um acréscimo significativo face a 2012 (+11,1 p.p.), enquanto que este indicador ronda os 

45% em níveis intermédios. No final de 2014, verificou-se o crescimento da proporção de desempregado de 

longa duração entre os diplomados, ascendendo a 45,3% deste grupo, contrariamente ao que sucedeu em 

2013, em que se registou uma redução homóloga de -2,3 p.p.. Conclui-se assim que embora continuem a ser  

menos afetados pelo desemprego face aos demais grupos, a situação dos diplomados tem vindo a agravar-se, 

aumentando o seu peso no desemprego registado e o seu tempo de permanência na situação de desemprego. 

 

Estrutura do desemprego registado por tempo de inscrição e habilitações literárias 

Situação no fim do ano – 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: IEM, IP-RAM 
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O peso do desemprego de longa duração mostra-se menor na procura do primeiro emprego, tendo-se reduzido 

face ao mês homólogo. Em 2014, nesta tipologia de desempregados, 34,5%, procuravam emprego há um ano 

ou mais, o que representa uma degradação face a 2013, em que esta proporção se fixou em 32,2%. Por outro 

lado, nos candidatos a novo emprego, a proporção de desempregados inscritos há 12 ou mais meses diminuiu 

face a 2013, abrangendo 56,9% dos indivíduos deste grupo, no final de 2014.  

 

Estrutura do desemprego registado por tempo de inscrição e situação face ao emprego 

Situação no fim do ano – 2014 

 
 

 

 

 

 

 

Fonte: IEM, IP-RAM 

 

Desemprego registado por concelhos 

O maior número de desempregados concentra-se no concelho do Funchal, com 9.570 desempregados, o que 

representa 42,3% do total, destacando-se largamente dos restantes concelhos da Região. Seguem-se-lhe os 

concelhos de Câmara de Lobos e de Santa Cruz, que se mantêm similares em volume, com 3.525 e 3.325 

inscritos à procura de emprego, respetivamente. A concentração geográfica do desemprego é evidente se 

considerarmos que estes 3 concelhos representam 71,9% do total de desemprego registado, ascendendo a 

81,8% se incluirmos o concelho de Machico. 

Estrutura e evolução do desemprego registado por concelhos 

Situação no fim dos anos 

  2012 % 2013 % 2014 % 
Var % 

2013/12 
Var % 

2014/13 

TOTAL 23.741 100,0  22.758 100,0  22.603 100,0  -4,1  -0,7% 

Calheta 731 3,1  655 2,9  712 3,2  -10,4  8,7% 

Câmara de Lobos 3.651 15,4  3.505 15,4  3.351 14,8  -4,0  -4,4% 

Funchal 9.868 41,6  9.541 41,9  9.570 42,3  -3,3  0,3% 

Machico 2.333 9,8  2.268 10,0  2.235 9,9  -2,8  -1,5% 

Ponta do Sol 692 2,9  627 2,8  664 2,9  -9,4  5,9% 

Porto Moniz 169 0,7  144 0,6  159 0,7  -14,8  10,4% 

Ribeira Brava 1.110 4,7  1.070 4,7  1.041 4,6  -3,6  -2,7% 

Santa Cruz 3.590 15,1  3.471 15,3  3.325 14,7  -3,3  -4,2% 

Santana 625 2,6  569 2,5  603 2,7  -9,0  6,0% 

São Vicente 372 1,6  343 1,5  331 1,5  -7,8  -3,5% 

Porto Santo 600 2,5  565 2,5  612 2,7  -5,8  8,3% 

Fonte: IEM, IP-RAM 
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Desemprego registado por concelhos 

Situação no fim do ano – 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IEM, IP-RAM 

 

A evolução global reflete assim essencialmente estes 4 concelhos, verificando-se que o número de 

desempregados manteve-se estável no concelho do Funchal (+0,3% ou seja mais 29 inscritos) enquanto que 

diminuiu nos restantes 3 aqui considerados: -4,4% em Câmara de Lobos,  -4,2% em Santa Cruz e -1,5% em 

Machico.  

Porto Moniz, com 159 inscritos em 2014, é o concelho com menor representatividade (0,7% do total), e o que 

apresenta maior variação face ao ano anterior (+10,4%) embora em termos absolutos se traduza em apenas 

mais 15 desempregados inscritos.  

De referir ainda que todos os concelhos apresentam uma redução deste indicador face a 2012, com exceção do 

concelho de Porto Santo, com mais 12 inscritos.  

Como mencionado anteriormente, 55,1% dos inscritos como desempregados no final de 2014 são homens, 

refletindo-se nos diversos concelhos com exceção de Porto Santo e de Ponta do Sol. O decréscimo global do 

desemprego masculino, contraposto pelo crescimento do número de mulheres desempregadas diminuiu o 

diferencial na maioria dos concelhos, embora tenha alargado nos concelhos de Porto Moniz, Santana e Porto 

Santo. O gráfico seguinte permite visualizar a composição do desemprego por género nos diferentes concelhos, 

destacando-se o concelho de Porto Moniz, onde os desempregados do género masculino são o dobro das 

mulheres. 
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Estrutura do desemprego registado por concelho, segundo o género 

Situação no fim do ano – 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IEM, IP-RAM 

 

A proporção dos jovens com menos de 25 anos é mais elevada nos concelhos de Ponta do Sol e Câmara de 

Lobos, enquanto que o concelho de Porto Moniz detém a menor proporção de jovens, com apenas 8,2% de 

inscritos com idade menor que 25 anos. 

 

Estrutura do desemprego registado por concelho segundo o grupo etário  

Situação no fim do ano – 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IEM, IP-RAM 
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Desemprego registado por profissão 

Destacam-se entre as profissões dos desempregados inscritos no IEM, no final de 2014: 

“91 - Trabalhadores de limpeza” (11,9%); 

“71 - Trabalhadores qualificados da construção e similares, exceto eletricista” (10,6%); 

“52 - Vendedores” (9,1%); 

“51 - Trabalhadores dos serviços pessoais” (8,8%); 

“93 - Trabalhadores não qualificados da indústria extrativa, construção, indústria transformadora e 

transportes” (7,5%). 

Estes cinco grupos de profissões expressavam, no seu conjunto, 47,9% do total de candidatos, tendo registado 

globalmente menos 372 inscritos face ao final de 2013, o que representa uma redução de apenas -1,1%, 

superior à global (-0,7%). 

Em termos de evolução homóloga, o crescimento de 64% de “92 – Trabalhadores não qualificados da 

agricultura, produção animal, pesca e floresta”, que no entanto se resume apenas a mais 16 inscritos no final 

do ano.  

Assim, com significado em termos absolutos de inscritos, assinalam-se as reduções nos grupos: 

“71 - Trabalhadores qualificados da construção e similares, exceto eletricista” (-266 desempregados 

inscritos); 

“93 - Trabalhadores não qualificados da indústria extrativa, construção, indústria transformadora e 

transportes” (-215 desempregados inscritos); 

“83 - Condutores de veículos e operadores de equipamentos móveis” (-103 desempregados inscritos); 

Por outro lado, destaca-se o crescimento do número de desempregados nas profissões: 

“96 - Trabalhadores dos resíduos e de outros serviços elementares” (+207 inscritos);  

“91 - Trabalhadores de limpeza” (+115 indivíduos). 
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Grupos de Profissões - CPP/10 2012 % 2013 % 2014 %
Var % 

2013/12

Var % 

2014/13

TOTAL 23.741 100,0 22.758 100,0 22.603 100,0 -4,1 -0,7

01 Oficiais das Forças Armadas 1 0,0 3 0,0 3 0,0 200,0 -

02 Sargentos das Forças Armadas - 0,0 - 0,0 - 0,0 0,0 -

03 Outro pessoal das Forças Armadas 15 0,1 13 0,1 12 0,1 -13,3 -7,7

11 Represent. do poder legislativo e órgãos executivos, dirig., 

diretores e gestores
15 0,1 11 0,0 7 0,0 -26,7 -36,4

12 Diretores de serviços administrativos e comerciais 53 0,2 55 0,2 49 0,2 3,8 -10,9

13 Diretores de produção e de serviços especializados 21 0,1 16 0,1 17 0,1 -23,8 6,3

14 Diretores de hotelaria, restauração, comércio e de outros 

serviços 

65 0,3 61 0,3 83 0,4 -6,2 36,1

21 Especialistas das ciências físicas, matemáticas, eng. e técnicas 

afins

455 1,9 440 1,9 526 2,3 -3,3 19,5

22 Profissionais de saúde 227 1,0 149 0,7 151 0,7 -34,4 1,3

23 Professores 278 1,2 314 1,4 346 1,5 12,9 10,2

24 Especialistas finanças, contab., org. administ., relações púb. e 

comerciais 

344 1,4 330 1,5 315 1,4 -4,1 -4,5

25 Especialistas em tecnologias de informação e comunicação (TIC) 110 0,5 87 0,4 95 0,4 -20,9 9,2

26 Especialistas em assuntos jurídicos, sociais, artísticos e culturais 383 1,6 399 1,8 464 2,1 4,2 16,3

31 Técnicos e profissões das ciências e eng., de nível intermédio 506 2,1 462 2,0 415 1,8 -8,7 -10,2

32 Técnicos e profissionais, de nível intermédio da saúde 155 0,7 200 0,9 204 0,9 29,0 2,0

33 Técn. nível interm. das áreas financeira, administ. e dos negócios 548 2,3 564 2,5 514 2,3 2,9 -8,9

34 Técn. nível interm. serv. jurídicos, sociais, desport., cult. e simil. 287 1,2 269 1,2 344 1,5 -6,3 27,9

35 Técnicos das tecnologias de informação e comunicação 207 0,9 218 1,0 226 1,0 5,3 3,7

41 Empregados escritório, secret. e operad. proces. de dados 1.243 5,2 1.278 5,6 1.272 5,6 2,8 -0,5

42 Pessoal de apoio direto a clientes 581 2,4 533 2,3 509 2,3 -8,3 -4,5

43 Operadores dados, contab., estatíst., serv. financ.e relac. com o 

registo
377 1,6 376 1,7 372 1,6 -0,3 -1,1

44 Outro pessoal de apoio de tipo administrativo 50 0,2 46 0,2 45 0,2 -8,0 -2,2

51 Trabalhadores dos serviços pessoais 2.125 9,0 1.989 8,7 1.987 8,8 -6,4 -0,1

52 Vendedores 2.081 8,8 2.061 9,1 2.057 9,1 -1,0 -0,2

53 Trabalhadores dos cuidados pessoais e similares 490 2,1 544 2,4 565 2,5 11,0 3,9

54 Pessoal dos serviços de proteção e segurança 341 1,4 285 1,3 263 1,2 -16,4 -7,7

61 Agricultores e trab. qualif. agricult. e prod. animal, orientados p/ o 

mercado
374 1,6 317 1,4 376 1,7 -15,2 18,6

62 Trab. qualificados da floresta, pesca e caça, orientados para o 

mercado
349 1,5 341 1,5 311 1,4 -2,3 -8,8

63 Agricult., criadores de animais, pescadores, caçadores e colet. de 

subsist.
34 0,1 45 0,2 46 0,2 32,4 2,2

71 Trab. qualificados da construção e similares, exceto eletricista 2.923 12,3 2.663 11,7 2.397 10,6 -8,9 -10,0

72 Trabalhadores qual. da metalurgia, metalomecânica e similares 686 2,9 634 2,8 550 2,4 -7,6 -13,2

73 Trab. qual. impressão, fabrico instrum. precisão, joalheiros, 

artesãos e simil.
44 0,2 35 0,2 39 0,2 -20,5 11,4

74 Trabalhadores qualificados em eletricidade e em eletrónica 382 1,6 340 1,5 340 1,5 -11,0 -

75 Trab. transf. alimentos, madeira, vestuário e outras ind., e 

artesanato 
451 1,9 435 1,9 456 2,0 -3,5 4,8

81 Operadores de instalações fixas e máquinas 267 1,1 273 1,2 246 1,1 2,2 -9,9

82 Trabalhadores da montagem 20 0,1 19 0,1 17 0,1 -5,0 -10,5

83 Condutores de veículos e operadores de equipamentos móveis 1.311 5,5 1.210 5,3 1.107 4,9 -7,7 -8,5

91 Trabalhadores de limpeza 2.573 10,8 2.586 11,4 2.701 11,9 0,5 4,4

92 Trab. não qual. da agricultura, produção animal, pesca e floresta 20 0,1 25 0,1 41 0,2 25,0 64,0

93 Trab. não qual. da ind. extrativa, construção, ind. transf. e transp. 2.125 9,0 1.916 8,4 1.701 7,5 -9,8 -11,2

94 Assistentes na preparação de refeições 735 3,1 707 3,1 716 3,2 -3,8 1,3

95 Vendedores ambulantes (exceto alimentos) e prestadores serv. 

na rua
5 0,0 7 0,0 9 0,0 40,0 28,6

96 Trabalhadores dos resíduos e de outros serviços elementares 484 2,0 502 2,2 709 3,1 3,7 41,2

Fonte: IEM, IP-RAM

Estrutura e evolução do desemprego registado por grupo de profissões 

Situação no fim dos anos 
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Variação homóloga do desemprego registado por grupos de profissões (%) 

Situação no fim do ano - 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IEM, IP-RAM 
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A estrutura do desemprego por género pelos grupos de profissões manteve-se razoavelmente inalterada, com 

quase metade dos homens (45,8%) a concentrarem-se em apenas 4 grupos de profissões, destacando-se nestas 

as profissões relacionadas com a construção: 

“71 - Trabalhadores qualificados da construção e similares, exceto eletricista” (19,2% dos homens); 

“93 - Trabalhadores não qualificados da indústria extrativa, construção, ind. transformadora e transportes” (11,4%); 

“83 - Condutores de veículos e operadores de equipamentos móveis” (8,8%); 

“51 - Trabalhadores dos serviços pessoais” (6,4%). 

Estrutura do desemprego registado por grupos de profissões (CPP/10), segundo o género - Situação no fim do ano - 2014 

  
 

  Homens % Mulheres % TOTAL % 
% Homens 

no total 

TOTAL 12.462 100,0 10.141 100,0 22.603 100,0 55,1 

1 Oficiais das Forças Armadas 3 0,0 - 0,0 3 0,0 100,0 

2 Sargentos das Forças Armadas - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 

3 Outro pessoal das Forças Armadas 10 0,1 2 0,0 12 0,1 83,3 

11 Represent. do poder legisl. e órgãos exec., dirigentes, diretores e gestores 7 0,1 - 0,0 7 0,0 100,0 

12 Diretores de serviços administrativos e comerciais 30 0,2 19 0,2 49 0,2 61,2 

13 Diretores de produção e de serviços especializados 12 0,1 5 0,0 17 0,1 70,6 

14 Diretores de hotelaria, restauração, comércio e de outros serviços  61 0,5 22 0,2 83 0,4 73,5 

21 Especialistas das ciências físicas, matemáticas, eng. e técnicas afins 312 2,5 214 2,1 526 2,3 59,3 

22 Profissionais de saúde 28 0,2 123 1,2 151 0,7 18,5 

23 Professores 73 0,6 273 2,7 346 1,5 21,1 

24 Especialistas finanças, contab., org. administ., relações púb. e comerciais  135 1,1 180 1,8 315 1,4 42,9 

25 Especialistas em tecnologias de informação e comunicação (TIC) 82 0,7 13 0,1 95 0,4 86,3 

26 Especialistas em assuntos jurídicos, sociais, artísticos e culturais 138 1,1 326 3,2 464 2,1 29,7 

31 Técnicos e profissões das ciências e engenharia, de nível intermédio 374 3,0 41 0,4 415 1,8 90,1 

32 Técnicos e profissionais, de nível intermédio da saúde 61 0,5 143 1,4 204 0,9 29,9 

33 Técn. nível interm. das áreas financeira, administ. e dos negócios 318 2,6 196 1,9 514 2,3 61,9 

34 Técn. nível interm. serv. jurídicos, sociais, desport., culturais e simil. 161 1,3 183 1,8 344 1,5 46,8 

35 Técnicos das tecnologias de informação e comunicação  214 1,7 12 0,1 226 1,0 94,7 

41 Empregados escritório, secret. em geral e operad. proces. de dados  367 2,9 905 8,9 1.272 5,6 28,9 

42 Pessoal de apoio direto a clientes  192 1,5 317 3,1 509 2,3 37,7 

43 Operadores dados, contab., estatíst., serv. financ.e relac. com o registo 292 2,3 80 0,8 372 1,6 78,5 

44 Outro pessoal de apoio de tipo administrativo  28 0,2 17 0,2 45 0,2 62,2 

51 Trabalhadores dos serviços pessoais 796 6,4 1.191 11,7 1.987 8,8 40,1 

52 Vendedores 493 4,0 1.564 15,4 2.057 9,1 24,0 

53 Trabalhadores dos cuidados pessoais e similares 25 0,2 540 5,3 565 2,5 4,4 

54 Pessoal dos serviços de proteção e segurança  246 2,0 17 0,2 263 1,2 93,5 

61 Agricultores e trab. qualif. agricult. e prod. animal, orientados p/ o mercado 321 2,6 55 0,5 376 1,7 85,4 

62 Trab. qualificados da floresta, pesca e caça, orientados para o mercado 311 2,5 - 0,0 311 1,4 100,0 

63 Agricult., criadores de animais, pescadores, caçadores e colet. de subsist. 38 0,3 8 0,1 46 0,2 82,6 

71 Trab. qualificados da construção e similares, exceto eletricista  2.394 19,2 3 0,0 2.397 10,6 99,9 

72 Trabalhadores qual. da metalurgia, metalomecânica e similares 549 4,4 1 0,0 550 2,4 99,8 

73 Trab. qual. impressão, fabrico instrum. precisão, joalheiros, artesãos e simil. 26 0,2 13 0,1 39 0,2 66,7 

74 Trabalhadores qualificados em eletricidade e em eletrónica 340 2,7 - 0,0 340 1,5 100,0 

75 Trab. transf. alimentos, madeira, vestuário e outras ind., e artesanato  234 1,9 222 2,2 456 2,0 51,3 

81 Operadores de instalações fixas e máquinas 135 1,1 111 1,1 246 1,1 54,9 

82 Trabalhadores da montagem 16 0,1 1 0,0 17 0,1 94,1 

83 Condutores de veículos e operadores de equipamentos móveis  1.096 8,8 11 0,1 1.107 4,9 99,0 

91 Trabalhadores de limpeza 224 1,8 2.477 24,4 2.701 11,9 8,3 

92 Trab. não qual. da agricultura, produção animal, pesca e floresta  30 0,2 11 0,1 41 0,2 73,2 

93 Trab. não qual. da ind. extrativa, construção, ind. transf. e transp. 1.420 11,4 281 2,8 1.701 7,5 83,5 

94 Assistentes na preparação de refeições 275 2,2 441 4,3 716 3,2 38,4 

95 Vendedores ambulantes (exceto alimentos) e prestadores serv. na rua 6 0,0 3 0,0 9 0,0 66,7 

96 Trabalhadores dos resíduos e de outros serviços elementares  589 4,7 120 1,2 709 3,1 83,1 
                  

Fonte: IEM, IP-RAM 
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Por outro lado, mantinha-se uma vasta maioria de mulheres à procura de emprego em profissões associadas 

aos serviços e comércio, de entre as quais 4 se destacam largamente (60,5% do total):  

“91 - Trabalhadores de limpeza” (24,4% das mulheres); 

“52 - Vendedores” (15,4%); 

“51 - Trabalhadores dos serviços pessoais” (11,7%); 

“41 - Empregados de escritório, secretariado em geral e operadores de processamento de dados” (8,9%). 

 

Estrutura do desemprego registado por grupos de profissões (CPP/10), segundo o género (%) 

Situação no fim do ano - 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IEM, IP-RAM 
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Desemprego registado (novo emprego) por atividade económica de origem do desemprego 

Face a 2013, regista-se uma redução de 326 inscritos à procura de novo emprego, correspondente a uma 

variação de -1,6%. Esta redução é superior em termos relativos à redução global do número de candidatos, que 

é atenuada pelo aumento de 7,1% registado na procura de 1º emprego (+171 inscritos). 

Relativamente à atividade económica de origem do desemprego, dos 20.015 desempregados que aguardavam 

por um novo emprego, 66,9% eram oriundos de atividades de Serviços, 30,0% provinham do setor da indústria 

e 3,1 % do setor agrícola, numa estrutura idêntica à registada no Continente. 

 

Estrutura e evolução do novo emprego por atividade económica 

Situação no fim dos anos 

    2012 % 2013 % 2014 % 
Var % 

2013/12 
Var % 

2014/13 

 TOTAL 21.349 100,0 20.341 100,0 20.015 100,0 -4,7 -1,6 

 Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca 604 2,8 619 3,0 620 3,1 2,5  0,2 

 Indústria, energia e água e construção 7.352 34,4 6.796 33,4 6.005 30,0 -7,6 -11,6 

 Indústrias extrativas 45 0,2 37 0,2 38 0,2 -17,8 2,7 

 Indústrias alimentares das bebidas e do tabaco 555 2,6 643 3,2 639 3,2 15,9 -0,6 

 Fabricação de têxteis 99 0,5 98 0,5 105 0,5 -1,0 7,1 

 Indústria do vestuário 37 0,2 30 0,1 34 0,2 -18,9 13,3 

 Indústria do couro e dos produtos do couro 1 0,0 1 0,0 1 0,0 - - 

 Indústria da madeira e da cortiça 166 0,8 161 0,8 143 0,7 -3,0 -11,2 

 Indústrias do papel, impressão e reprodução 40 0,2 56 0,3 44 0,2 40,0 -21,4 

 Fab. prod. petrolíf., químicos., farmac., borracha e plástico  49 0,2 56 0,3 47 0,2 14,3 -16,1 

 Fabricação de outros produtos minerais não metálicos 108 0,5 109 0,5 101 0,5 0,9 -7,3 

 Indústrias metalúrgicas de base e fab. produtos metálicos 261 1,2 228 1,1 176 0,9 -12,6 -22,8 

 Fab. equip. informático, elétrico, máq. e equip. n.e. 36 0,2 37 0,2 23 0,1 2,8 -37,8 

 Fab. veíc. automóveis e outro equip.de transporte 3 0,0 8 0,0 9 0,0 166,7 12,5 

 Fab.mobiliário, repar. inst máq. e equip., e outras ind. transf. 79 0,4 75 0,4 69 0,3 -5,1 -8,0 

 Eletricidade, gás e água, saneamento, resíduos e despoluição 76 0,4 64 0,3 63 0,3 -15,8 -1,6 

 Construção 5.797 27,2 5.193 25,5 4.513 22,5 -10,4 -13,1 

 Serviços 13.393 62,7 12.926 63,5 13.390 66,9 -3,5 3,6 

 Comércio, manut. repar. veículos automóveis e motociclos 456 2,1 424 2,1 410 2,0 -7,0 -3,3 

 Comércio por grosso e a retalho 3.532 16,5 3.298 16,2 3.166 15,8 -6,6 -4,0 

 Transportes e armazenagem 409 1,9 427 2,1 426 2,1 4,4 -0,2 

 Alojamento, restauração e similares 3.290 15,4 3.018 14,8 3.016 15,1 -8,3 -0,1 

 Atividades de informação e de comunicação 202 0,9 214 1,1 211 1,1 5,9 -1,4 

 Atividades financeiras e de seguros 131 0,6 138 0,7 133 0,7 5,3 -3,6 

 Atividades imobiliárias, administ. e dos serviços de Apoio 1.662 7,8 1.528 7,5 1.492 7,5 -8,1 -2,4 

 Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares 418 2,0 409 2,0 392 2,0 -2,2 -4,2 

 Admin. pública, educação, Atividades de saúde e apoio social 1.299 6,1 1.391 6,8 1.788 8,9 7,1 28,5 

 Outras atividades de serviços 1.994 9,3 2.079 10,2 2.356 11,8 4,3 13,3 

Fonte: IEM, IP-RAM 

 

A concentração dos candidatos por atividade de origem do desemprego é evidente, com três subsectores a 

totalizarem 10.609 inscritos à procura de novo emprego, correspondendo a 53,4% do total: “Construção” 

(4.513 inscritos; 22,5% do total), “Comércio por grosso e a retalho” (3.166; 15,8%) e “Alojamento, restauração 

e similares” (3.016 inscritos; 15,1%). Mas destacam-se também as “Outras atividades de serviços” (2.356 

inscritos; 11,8%) - que incluem as atividades das organizações associativas, de reparação de bens de uso 
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pessoal e outros serviços pessoais não incluídos noutras secções. Estes 4 grupos de atividade económica de 

origem do desemprego correspondem a 65,2% da procura de novo emprego. 

O setor primário contabiliza apenas mais 1 inscrito face ao ano anterior, enquanto que o número de 

desempregados inscritos em atividades de Serviços aumentou face a 2013, tendo sido largamente compensado 

pela diminuição verificada no setor da “Indústria, energia e água e construção”.  

A “Fabricação de equipamento informático, elétrico, máquinas e equipamentos n.e.” apresenta a maior taxa de 

variação homóloga negativa, -37,8%, traduzindo-se, no entanto, em apenas +14 candidatos a novo emprego.  

Noutro sentido, destaca-se o crescimento relativo e absoluto dos inscritos oriundos do subsetor “Administração 

Pública, educação, atividades de saúde e apoio social, que com uma variação de +28,5% face a dezembro de 2013, 

contabiliza mais 397 desempregados no fim do ano, mantendo uma tendência crescente no período. Face a 

dezembro de 2012, registam-se mais 489 desempregados e um crescimento de 37,6%. Também as “Outras 

atividades de serviços” apresentam um crescimento contínuo no triénio, mais intenso em 2014, com mais 277 

inscritos face ao mês homólogo e mais 362 face a dezembro de 2012. 

Os três subsectores com maior volume de candidatos a novo emprego, “Construção”, “Comércio por grosso e a 

retalho” e “Alojamento, restauração e similares”, apresentam conjuntamente uma redução de inscritos de -7,1%, 

muito superior à global, num total de menos 814 candidatos no fim do ano. O setor da construção regista por si só 

menos 680 candidatos, e o “Comércio por grosso e a retalho” decresce em 132 inscritos, enquanto que o setor 

“Alojamento, restauração e similares” mantém o volume de desempregados registados no período homólogo. 

  



2014 |EMPREGO E COESÃO SOCIAL: BREVE BALANÇO 

INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA |35 

Variação homóloga do desemprego registado por atividade económica (%) 

Situação no fim do ano - 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IEM, IP-RAM 

 

À semelhança do desemprego global, 56,2% dos candidatos a novo emprego são homens, num total de 11.246 

inscritos. 

Destaca-se que 89,3% das mulheres inscritas à procura de novo emprego provinham do setor terciário. Deste 

modo, os homens representavam a maioria dos desempregados provenientes do setor da agricultura (83,7%) e 

do setor da indústria (86,1%), enquanto as mulheres tinham uma maior importância no setor dos serviços 

(58,5%), onde o desequilíbrio de géneros é menor.  
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Estrutura do desemprego registado (novo emprego) por atividade económica, segundo o género 

Situação no fim do ano – 2014 

  H % M % HM % 
% Homens 

no total 

TOTAL 11.246 100,0 8.769 100,0 20.015 100,0 56,2 

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca 519 4,6 101 1,2 620 3,1 83,7 

Indústria, energia e água e construção 5.170 46,0 835 9,5 6.005 30,0 86,1 

Indústrias extrativas 31 0,3 7 0,1 38 0,2 81,6 

Indústrias alimentares das bebidas e do tabaco 296 2,6 343 3,9 639 3,2 46,3 

Fabricação de têxteis 10 0,1 95 1,1 105 0,5 9,5 

Indústria do vestuário 7 0,1 27 0,3 34 0,2 20,6 

Indústria do couro e dos produtos do couro - - 1 0,0 1 0,0 - 

Indústria da madeira e da cortiça 130 1,2 13 0,1 143 0,7 90,9 

Indústrias do papel, impressão e reprodução 30 0,3 14 0,2 44 0,2 68,2 

Fab. prod. petrolíf., químicos, farmac., borracha e plástico  39 0,3 8 0,1 47 0,2 83,0 

Fabricação de outros produtos minerais não metálicos 91 0,8 10 0,1 101 0,5 90,1 

Indústrias metalúrgicas de base e fab. produtos metálicos 157 1,4 19 0,2 176 0,9 89,2 

Fab. equip. informático, elétrico, máq. e equip. n.e. 20 0,2 3 0,0 23 0,1 87,0 

Fab. veíc. automóveis e outro equip.de transporte 9 0,1 - - 9 0,0 100,0 

Fab.mobiliário, repar. inst máq. e equip., e outras ind. transf. 47 0,4 22 0,3 69 0,3 68,1 

Eletricidade, gás e água, saneamento, resíduos e despoluição 37 0,3 26 0,3 63 0,3 58,7 

Construção 4.266 37,9 247 2,8 4.513 22,5 94,5 

Serviços 5.557 49,4 7.833 89,3 13.390 66,9 41,5 

Comércio, manut. repar. veículos automóveis e motociclos 329 2,9 81 0,9 410 2,0 80,2 

Comércio por grosso e a retalho 1.290 11,5 1.876 21,4 3.166 15,8 40,7 

Transportes e armazenagem 324 2,9 102 1,2 426 2,1 76,1 

Alojamento, restauração e similares 1.132 10,1 1.884 21,5 3.016 15,1 37,5 

Atividades de informação e de comunicação 130 1,2 81 0,9 211 1,1 61,6 

Atividades financeiras e de seguros 77 0,7 56 0,6 133 0,7 57,9 

Atividades imobiliárias, administ. e dos serviços de Apoio 638 5,7 854 9,7 1.492 7,5 42,8 

Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares 184 1,6 208 2,4 392 2,0 46,9 

Administ. pública, educação, atividades de saúde e apoio social 660 5,9 1.128 12,9 1.788 8,9 36,9 

Outras atividades de serviços 793 7,1 1.563 17,8 2.356 11,8 33,7 
                

Fonte: IEM, IP-RAM 

 

Por ramo de atividade económica, a “Construção” é o subsector de origem de 37,9% dos homens candidatos a 

novo emprego e apresenta-se como a atividades onde os homens têm uma maior representatividade (94,5%). 

Para além da “Fabricação de veículos automóveis, componentes e outro equipamento de transporte” que 

regista apenas 9 homens inscritos, o peso relativo dos homens é também muito elevado na “Indústria da 

madeira e da cortiça” (90,9%) e “Fabricação de outros produtos minerais não metálicos” (90,1%), e “Indústrias 

metalúrgicas de base e fabricação de produtos metálicos” (89,2%). 

Embora as mulheres mantenham uma representatividade muito elevada no desemprego proveniente da 

“Fabricação de têxteis” (90,5%), “Indústria do vestuário” (79,4%), e se registe uma mulher apenas na “Indústria 

do couro e dos produtos do couro” (100,0%), estes subsectores correspondem apenas a 1,4% das candidatas a 

emprego, com as mulheres a serem mais representativas essencialmente em diversas categorias do setor dos 

serviços. 
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Estrutura do desemprego registado (novo emprego) por atividade económica de origem, segundo o género (%) 

Situação no fim do ano - 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IEM, IP-RAM 
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3. PROCURA DE EMPREGO AO LONGO DO ANO 

Ao longo de 2014, registaram-se 15.966 candidaturas a emprego por desempregados, retomando a tendência 

de crescimento que se tem verificado na última década, interrompida em 2013.  

De facto, mesmo no período anterior à crise, o volume anual de procura estava a crescer de forma significativa, 

calculando-se um crescimento de 56,9% entre 2003 e 2008. A procura regista a maior evolução em 2009, 

primeiro ano de impacto da crise económica e financeira no mercado de trabalho (+23,4%; +3.151 

candidaturas a emprego face a 2008), ao que se seguiu um período de redução e estabilização do número de 

inscrições ao longo em 2010 e em 2011 (-9,7% e +1,5%, respetivamente). 

No entanto, o efeito no mercado de trabalho das diversas medidas de austeridade e de ajustamento 

económico e financeiro adoptadas, entre outros fatores, despoletaram um novo aumento da procura de 

emprego em 2012, que ultrapassou os valores de 2009. Em 2013, a procura de emprego apresenta uma 

melhoria, em consonância com a evolução da taxa de desemprego e demais indicadores económicos, que dão 

os primeiros sinais de retoma. No entanto, em 2014 o crescimento económico foi frágil, e embora se tenha 

verificado uma redução da taxa de desemprego nos primeiros trimestres do ano, este indicador apresentou 

uma deterioração no último trimestre de 2014. Desta evolução traduz-se no comportamento da procura, 

registando-se mais 545 inscritos ao longo do ano, em comparação com 2013, o que corresponde a um aumento 

de 3,5%. 

Evolução anual da procura de emprego ao longo dos anos 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IEM, IP-RAM 

 

O ano de 2014 manteve o comportamento de 2013 e de 2011, de baixo número de inscritos nos meses de 

março a junho, com abril e maio a apresentarem os valores mais baixos dos últimos anos. 

A procura mensal volta a aumentar nos meses seguintes, por influência da transição entre anos letivos, que 

libertou quer jovens, quer profissionais para o mercado de trabalho. Setembro foi o mês de maior evolução no 

período (+41,9%), marcado pela procura de candidatos que já tiveram uma experiência profissional anterior, e 

influenciada pelo crescimento de inscrições de diplomados do ensino superior e de inscritos para a profissão de 

“professores”. O mês de dezembro por outro lado, repete o comportamento de decréscimo de inscrições, com 

menos 470 inscrições do que em novembro, mas mantendo-se ligeiramente superior à procura registada nos 

anos anteriores, com exceção do ano de 2011. 
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Evolução mensal da procura de emprego ao longo dos meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IEM, IP-RAM 

O comportamento dos meses de fevereiro e de março de 2010, assumem um caráter de exceção pois refletem 

os condicionalismos na atividade do IEM e da Região decorrentes do temporal de 20 de fevereiro. 

 

Desempregados inscritos por motivo de inscrição 

O “Fim de trabalho não permanente”, continua a ser o principal motivo de inscrição dos desempregados, com 

5.472 inscrições no ano, representando 34,3% dos que recorreram ao IEM em 2014. Com mais 729 inscritos 

face a 2013, este motivo de inscrição volta a ganhar respresentatividade, retomando os níveis de anos 

anteriores após uma forte quebra de inscritos em 2013. 

O número de inscritos cujo motivo de inscrição recai na categoria “Outros”, que agrega reinscrições após 

anulações, transferências de processo etc., evidencia igualmente um aumento significativo face a 2013, com 

mais 390 inscritos (+19,3%), representando já 15,1% do total de inscrições realizadas ao longo do ano. 

 

Desempregados inscritos por motivo de inscrição 

Movimento ao longo dos anos 

 2012 % 2013 % 2014 % 
Var % 

2013/12 
Var % 

2014/13 
         

TOTAL 16.678 100,0 15.421 100,0 15.966 100,0 -7,5 3,5 

Ex-estudantes 1.943 11,7 2.298 14,9 2.483 15,6 18,3 8,1 

Fim de formação 95 0,6 119 0,8 44 0,3 25,3 -63,0 

Despedido 2.529 15,2 1.679 10,9 1.400 8,8 -33,6 -16,6 

Despediu-se 1.222 7,3 994 6,4 983 6,2 -18,7 -1,1 

Despedimento por mútuo acordo 1.389 8,3 976 6,3 644 4,0 -29,7 -34,0 

Fim de trabalho não permanente 5.406 32,4 4.743 30,8 5.472 34,3 -12,3 15,4 

Ex-trabalhador por conta própria 255 1,5 285 1,8 242 1,5 11,8 -15,1 

Outros ex-inativos* 2.217 13,3 2.309 15,0 2.290 14,3 4,1 -0,8 

Outros ** 1.622 9,7 2.018 13,1 2.408 15,1 24,4 19,3 
                  

* Inclui domésticas, reformados e outros indivíduos em situação de inatividade que decidiram procurar um emprego por conta de outrem. A partir de 
2011 passa a ser desagregado em “Outros ex-inativos” e “Outros”. 

** Outros - incluí reinscrições após anulações, fim do serviço militar, ex-emigrantes e transferências de processo. 

Fonte: IEM, IP-RAM 
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Desempregados inscritos motivo de inscrição 

Movimento ao longo dos anos 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IEM, IP-RAM 

 

Deve ainda ser destacado o crescimento do número de ex-estudantes a inscreverem-se ao longo de 2014, 

mantendo a tendência de crescimento da procura de emprego por candidatos sem experiência profissional 

anterior. 

Em contrapartida, regista-se um decréscimo face a 2013 dos que estão desempregados na sequência de 

despedimento ou de despedimento por mútuo acordo, com -279 e -332 inscritos, respetivamente, menos 

intenso no entanto do que o registado no ano anterior, de -850 e -143 inscritos respetivamente.  

 

Desempregados inscritos por grupo de profissão 

A análise das profissões mais comuns entre os desempregados inscritos na Região ao longo do ano de 2014, 

com base na classificação portuguesa das profissões de 2010 (CPP/2010), destaca a elevada representatividade 

de 4 grupos, que juntos representam 41,2% dos inscritos ao longo de 2014: 

“51 - Trabalhadores dos serviços pessoais” (13,3%);  

“52 - Vendedores” (10,9%);  

“91 - Trabalhadores de limpeza” (9,9%);  

“71 - Trabalhadores qualificados da construção e similares, exceto eletricista” (7,0%). 

Em 2014,  o peso dos inscritos na profissão “93 - Trabalhadores não qualificados da indústria extrativa, 

construção, indústria transformadora e transportes” decresceu para 5,5%, e embora continue a ser a 5ª 

profissão mais representativa, perde destaque face às demais, sendo seguida de perto pelos profissionais 

categorizados como “Empregados escritório, secretariado e operadores de processamento de dados” (5,1%). 
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2012 % 2013 % 2014 %
Var % 

2013/12

Var % 

2014/13

TOTAL 16.678 100,0 15.421 100,0 15.966 100,0 -7,5 3,5

01 Oficiais das Forças Armadas 1 0,0 3 0,0 2 0,0 200,0 -33,3

02 Sargentos das Forças Armadas - 0,0 - 0,0 - 0,0 0,0 -

03 Outro pessoal das Forças Armadas 10 0,1 4 0,0 2 0,0 -60,0 -50,0

11 Represent. do poder legislativo e órgãos executivos, dirig., 

diretores e gestores
8 0,0 7 0,0 7 0,0 -12,5 -

12 Diretores de serviços administrativos e comerciais 26 0,2 29 0,2 26 0,2 11,5 -10,3

13 Diretores de produção e de serviços especializados 13 0,1 11 0,1 7 0,0 -15,4 -36,4

14 Diretores de hotelaria, restauração, comércio e de outros 

serviços 

45 0,3 36 0,2 55 0,3 -20,0 52,8

21 Especialistas das ciências físicas, matemáticas, eng. e técnicas 

afins

309 1,9 367 2,4 403 2,5 18,8 9,8

22 Profissionais de saúde 210 1,3 195 1,3 175 1,1 -7,1 -10,3

23 Professores 384 2,3 474 3,1 628 3,9 23,4 32,5

24 Especialistas finanças, contab., org. administ., relações púb. e 

comerciais 

230 1,4 241 1,6 278 1,7 4,8 15,4

25 Especialistas em tecnologias de informação e comunicação (TIC) 87 0,5 84 0,5 68 0,4 -3,4 -19,0

26 Especialistas em assuntos jurídicos, sociais, artísticos e culturais 247 1,5 311 2,0 363 2,3 25,9 16,7

31 Técnicos e profissões das ciências e eng., de nível intermédio 268 1,6 222 1,4 192 1,2 -17,2 -13,5

32 Técnicos e profissionais, de nível intermédio da saúde 102 0,6 150 1,0 145 0,9 47,1 -3,3

33 Técn. nível interm. das áreas financeira, administ. e dos negócios 382 2,3 384 2,5 337 2,1 0,5 -12,2

34 Técn. nível interm. serv. jurídicos, sociais, desport., cult. e simil. 219 1,3 243 1,6 329 2,1 11,0 35,4

35 Técnicos das tecnologias de informação e comunicação 143 0,9 193 1,3 181 1,1 35,0 -6,2

41 Empregados escritório, secret. e operad. proces. de dados 773 4,6 730 4,7 810 5,1 -5,6 11,0

42 Pessoal de apoio direto a clientes 424 2,5 362 2,3 431 2,7 -14,6 19,1

43 Operadores dados, contab., estatíst., serv. financ.e relac. com o 

registo

243 1,5 223 1,4 240 1,5 -8,2 7,6

44 Outro pessoal de apoio de tipo administrativo 35 0,2 35 0,2 37 0,2 0,0 5,7

51 Trabalhadores dos serviços pessoais 2.104 12,6 1.969 12,8 2.125 13,3 -6,4 7,9

52 Vendedores 1.696 10,2 1.676 10,9 1.738 10,9 -1,2 3,7

53 Trabalhadores dos cuidados pessoais e similares 398 2,4 395 2,6 459 2,9 -0,8 16,2

54 Pessoal dos serviços de proteção e segurança 249 1,5 194 1,3 179 1,1 -22,1 -7,7

61 Agricultores e trab. qualif. agricult. e prod. animal, orientados p/ o 

mercado
214 1,3 183 1,2 223 1,4 -14,5 21,9

62 Trab. qualificados da floresta, pesca e caça, orientados para o 

mercado

320 1,9 360 2,3 326 2,0 12,5 -9,4

63 Agricult., criadores de animais, pescadores, caçadores e colet. de 

subsist.

25 0,1 37 0,2 25 0,2 48,0 -32,4

71 Trab. qualificados da construção e similares, exceto eletricista 1.800 10,8 1.356 8,8 1.122 7,0 -24,7 -17,3

72 Trabalhadores qual. da metalurgia, metalomecânica e similares 495 3,0 346 2,2 300 1,9 -30,1 -13,3

73 Trab. qual. impressão, fabrico instrum. precisão, joalheiros, 

artesãos e simil.
16 0,1 11 0,1 22 0,1 -31,2 100,0

74 Trabalhadores qualificados em eletricidade e em eletrónica 269 1,6 217 1,4 218 1,4 -19,3 0,5

75 Trab. transf. alimentos, madeira, vestuário e outras ind., e 

artesanato 

328 2,0 270 1,8 262 1,6 -17,7 -3,0

81 Operadores de instalações fixas e máquinas 126 0,8 126 0,8 102 0,6 0,0 -19,0

82 Trabalhadores da montagem 18 0,1 11 0,1 9 0,1 -38,9 -18,2

83 Condutores de veículos e operadores de equipamentos móveis 769 4,6 599 3,9 548 3,4 -22,1 -8,5

91 Trabalhadores de limpeza 1.601 9,6 1.532 9,9 1.587 9,9 -4,3 3,6

92 Trab. não qual. da agricultura, produção animal, pesca e floresta 9 0,1 15 0,1 37 0,2 66,7 146,7

93 Trab. não qual. da ind. extrativa, construção, ind. transf. e transp. 1.228 7,4 1.015 6,6 884 5,5 -17,3 -12,9

94 Assistentes na preparação de refeições 536 3,2 498 3,2 571 3,6 -7,1 14,7

95 Vendedores ambulantes (exceto alimentos) e prestadores serv. 

na rua

8 0,0 5 0,0 4 0,0 -37,5 -20,0

96 Trabalhadores dos resíduos e de outros serviços elementares 310 1,9 302 2,0 509 3,2 -2,6 68,5

Fonte: IEM , IP-RAM

Desempregados inscritos por grupos de profissões - Movimento ao longo dos anos 
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A concentração em determinadas profissões é mais nítida quando se considera o género feminino, com três 

profissões no âmbito da prestação de serviços, a representarem 51,1% da respetiva procura: “91 - Trabalhadores 

de limpeza” (18,8%), “52 - Vendedores” (16,8%) e “51 - Trabalhadores dos serviços pessoais” (15,5%). 

Os candidatos de género masculino procuram essencialmente as 4 profissões seguintes: “71 - Trabalhadores 

qualificados da construção e similares, exceto eletricista” (13,5%); “51 - Trabalhadores dos serviços pessoais” 

(11,3%); “93 - Trabalhadores não qualificados da indústria extrativa, construção, indústria transformadora e 

transportes” (9,0%) e “83 - Condutores de veículos e operadores de equipamentos móveis” (6,5%), num total 

de 40,3% do total das respetivas candidaturas. 

Ao longo de 2014, registaram-se 8.278 inscrições por homens e 7.688 inscrições para emprego por mulheres, 

pelo que o aumento da procura verificada em 2014 decorre do aumento de inscrições de mulheres face ao ano 

anterior, contribuindo para um pior desempenho do desemprego feminino no final do ano. 

De facto, o aumento global da procura corresponde a menos 545 inscrições ao longo do ano, originada por 

menos 6 candidaturas masculinas e mais 539 candidaturas femininas. 

Desta forma, observa-se que as profissões com redução mais significativa da procura são marcadamente 

masculinas, nomeadamente:  

“71 - Trabalhadores qualificados da construção e similares, exceto eletricista” (-234 candidaturas; -17,3%);  

“93 - Trabalhadores não qualificados da indústria extrativa, construção, indústria transformadora e 

transportes” (-131 candidaturas; -12,9%); 

Face à estabilidade do número de homens inscritos, observa-se igualmente um forte contributo deste género 

nas profissões com variações mais significativas da procura, nomeadamente:  

 “96 - Trabalhadores dos resíduos e de outros serviços elementares” (+207 candidaturas; +68,5%) 

“51 - Trabalhadores dos serviços pessoais” (+156 candidaturas; +7,9%); 

“23 - Professores” (+154 candidaturas; +32,5%); 

De referir ainda que face ao ano anterior, a evolução da procura por profissões evidencia o comportamento 

dos grupos “03 - Outro pessoal das Forças Armadas”, de “Trabalhadores não qualificados da agricultura, 

produção animal, pesca e floresta” e de “73 - Trabalhadores qualificados de impressão, fabrico de instrumentos 

de precisão, joalheiros, artesãos e similares”, que, embora apresentem evoluções muito acentuadas, de -

50,0%, +100,0% e de +146,7% respetivamente, não tem impacto global no volume da oferta face ao reduzido 

número de inscritos. 
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Variação homóloga dos desempregados inscritos por grupos de profissões - CPP/10 (%) 

Movimento ao longo de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IEM, IP-RAM 
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Desempregados inscritos (novo emprego) por atividades económica de origem do desemprego  

Dos 15.966 desempregados que se inscreveram no IEM em 2014, 13.240 procuravam novo emprego, 

representando um crescimento de 2,7% face ao ano anterior, ou seja mais 348 candidaturas a novo emprego. 

 

Desempregados inscritos por atividades económica de origem do desemprego 

Movimento ao longo dos anos 

   2012 % 2013 % 2014 % 
Var % 

2013/12 
Var % 

2014/13 

             

 TOTAL 14.630 100,0 12.892 100,0 13.240 100,0 -11,9 2,7 
              

 Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca 443 3,0 537 4,2 496 3,7 21,2 -7,6 
              

 Indústria, energia e água e construção 4.437 30,3 3.356 26,0 2.761 20,9 17,8 -17,7 

 Indústrias extrativas 33 0,2 13 0,1 10 0,1 560,0 -23,1 

 Indústrias alimentares das bebidas e do tabaco 449 3,1 412 3,2 348 2,6 49,7 -15,5 

 Fabricação de têxteis 58 0,4 62 0,5 48 0,4 -19,4 -22,6 

 Indústria do vestuário 19 0,1 11 0,1 18 0,1 -9,5 63,6 

 Indústria do couro e dos produtos do couro 1 0,0 1 0,0 0 - - 
-

100,0 

 Indústria da madeira e da cortiça 75 0,5 76 0,6 45 0,3 -18,5 -40,8 

 Indústrias do papel, impressão e reprodução 13 0,1 41 0,3 9 0,1 -58,1 -78,0 

 Fab. prod. petrolíf., químicos., farmac., borracha e plástico  41 0,3 47 0,4 26 0,2 127,8 -44,7 

 Fabricação de outros produtos minerais não metálicos 59 0,4 31 0,2 27 0,2 268,8 -12,9 

 Indústrias metalúrgicas de base e fab. produtos metálicos 165 1,1 113 0,9 80 0,6 28,9 -29,2 

 Fab. equip. informático, elétrico, máq. e equip. n.e. 23 0,2 15 0,1 8 0,1 -28,1 -46,7 

 Fab. veíc. automóveis e outro equip.de transporte 4 0,0 8 0,1 12 0,1 100,0 50,0 

 Fab. mobiliário, repar. inst máq. e equip., e outras ind. transf. 37 0,3 34 0,3 27 0,2 -24,5 -20,6 

 Eletric., gás e água, saneamento, resíduos e despoluição 55 0,4 41 0,3 33 0,2 34,1 -19,5 

 Construção 3.405 23,3 2.451 19,0 2.070 15,6 15,0 -15,5 
            

 Serviços 9.750 66,6 8.999 69,8 9.983 75,4 11,3 10,9 

 Comércio, manut. repar. veículos automóveis e motociclos 346 2,4 197 1,5 213 1,6 69,6 8,1 

 Comércio por grosso e a retalho 2.505 17,1 2.092 16,2 1.971 14,9 12,8 -5,8 

 Transportes e armazenagem 266 1,8 264 2,0 242 1,8 0,4 -8,3 

 Alojamento, restauração e similares 2.627 18,0 2.406 18,7 2.585 19,5 0,3 7,4 

 Atividades de informação e de comunicação 118 0,8 145 1,1 137 1,0 29,7 -5,5 

 Atividades financeiras e de seguros 92 0,6 69 0,5 71 0,5 27,8 2,9 

 Ativ. imobiliárias, administrativas e dos serviços de Apoio 1.132 7,7 1.005 7,8 1.026 7,7 -7,2 2,1 

 Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares 228 1,6 254 2,0 244 1,8 15,7 -3,9 

 Admin. pública, educação, ativ. de saúde e apoio social 919 6,3 1.093 8,5 1.641 12,4 55,2 50,1 

 Outras atividades de serviços 1.517 10,4 1.474 11,4 1.853 14,0 18,3 25,7 
                    

Fonte: IEM, IP-RAM 

 

Após um crescimento de 25,6% em 2013, a procura do 1º emprego volta a aumentar em 2014, embora com menor 

vigor, contabilizando-se mais 157 candidaturas de desempregados sem experiência profissional e apurando-se uma 

variação de +6,1%.  
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Desta forma, o aumento da procura de emprego registada ao longo de 2014 traduz um aumento nestes dois 

grupos, e evidencia as maiores dificuldades de integração no mercado de trabalho dos que não possuem uma 

experiência profissional. 

 

Considerando a atividade económica de origem do desemprego dos candidatos a novo emprego, torna-se 

evidente a predominância de ex-trabalhadores no setor dos “Serviços, que representa 75,4% do total, com 

20,9% a terem sido empregados anteriormente na “Indústria, energia, água e construção” e apenas 3,7% no 

setor “Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca”. 

Mantém-se a elevada concentração dos pedidos de novo emprego em 3 subsetores, representando 

globalmente 50,0% do total de inscrições/reinscrições de candidatos que já tinham trabalhado anteriormente à 

situação de desemprego: “Alojamento, restauração e similares” do setor terciário secundário, com 19,5% dos 

candidatos, que pela primeira vez desde o início da crise económica, ultrapassa o setor “Construção” em 

termos de procura ao longo, uma vez que este apresenta um redução acentuada em 2014 para 15,6% do total 

de candidaturas, seguindo-lhes o setor “Comércio por grosso e a retalho”, com 14,9% do total. 

Acresce a estes ainda as “Outras atividades de serviços”, que incluem as atividades das organizações 

associativas, de reparação de bens de uso pessoal e outros serviços pessoais não incluídos noutras secções, que 

acumulam 14,0% das candidaturas apresentadas no ano. 

O aumento da procura em 2014 resultou essencialmente do crescimento de 3 subsetores:  

“Administração Pública, educação, atividades de saúde e apoio social”(+548 candidaturas registadas; +50,1%); 

“Outras Atividades de Serviços” (+379 candidaturas; +25,7%); 

“Alojamento, restauração e similares” (+179 candidaturas; +7,4%),  

sendo compensado pelo decréscimo da “Construção” (-381 candidaturas; -15,5%) e do “Comércio por grosso e 

a retalho” (-121 candidaturas; -5,8%). 

Por último, importa o comportamento contra cíclico do setor primário no triénio, registando uma redução de -

7,6% em 2014, após um crescimento acentuado em 2013, permanecendo desta maneira com um volume de 

inscritos superior ao que registava no final de 2012. 
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4. OFERTAS DE EMPREGO 

Ofertas de emprego recebidas ao longo do ano 

Em 2014, foram recebidas 2.015 ofertas ao longo do ano, correspondendo a uma melhoria de +10,4% e de 

+195 ofertas face a 2013. 

O gráfico seguinte permite observar a evolução do número de ofertas captadas na última década, sendo visível 

a partir de 2013 a inversão da tendência decrescente que se vinha registar desde 2007. O ano de 2012 destaca-

se dos demais como o que apresenta menor volume de ofertas captadas e maior redução anual no período, 

contando-se apenas 1.565 ofertas recolhidas no ano, cerca de metade das que se obtiveram em 2011. 

 

Ofertas de emprego recebidas ao longo dos anos 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IEM, IP-RAM  

 

Embora o fluxo mensal de ofertas tenha comportamentos oscilantes ao longo do ano, pode-se identificar uma 

tendência de redução no início e no fim do ano, à semelhança da maioria dos anos representados graficamente.  

 

Ofertas de emprego recebidas ao longo dos meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IEM, IP-RAM 
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Em 2014 o fluxo de ofertas captadas é mais próximo aos de 2012 e 2013, observando-se os maiores diferenciais 

face a 2013 em fevereiro e em outubro, positivos para o ano em estudo. Nos meses de julho, agosto e 

setembro, de forte atividade turística, o nível de ofertas captadas foi inferior ao alcançado no ano anterior. 

Com exceção destes meses, o volume de ofertas captadas manteve-se superior ao dos dois últimos anos 

anteriores, embora significativamente inferior aos níveis alcançados em 2010 e 2011. 

À semelhança dos anos anteriores, o mês de dezembro volta a ser o mês com o menor volume de ofertas 

captadas. 

 

Ofertas de emprego por atividade económica e profissão 

No que respeita às ofertas de emprego recolhidas em 2014 por atividade económica, estas tiveram como 

principal destino o setor terciário (83,5%), cabendo ao setor da “Indústria, energia, água e construção” cerca de 

15,9% e uma fração de apenas 0,6% do total de ofertas à “Agricultura, pecuária, caça, silvicultura e pesca”.  

No conjunto das ofertas recolhidas, O subsetor “Alojamento, restauração e similares” gera 36,0% do total de 

ofertas captadas em 2014, mantendo um crescimento constante desde 2012, ano de quebra abrupta no 

volume de ofertas recolhidas. 

A concentração das ofertas por classificação económica é reforçada pela constatação de que 3 subsetores, o 

“Alojamento, restauração e similares”, juntamente com “Comércio por grosso e a retalho” (16,5%) e “Outras 

atividades de serviços” (11,2%) abrangem 63,8% das ofertas. 

O crescimento das ofertas de 10,4% traduz um crescimento semelhante dos setores secundário (+11,9%) e 

terciário (+10,2%), embora o último seja mais significativo em termos absolutos, em função do seu elevado 

peso relativo.  

Em termos homólogos, as evoluções mais acentuadas ocorreram na maior parte em atividade económicas com 

pouca representatividade no total das ofertas recebidas, nomeadamente “Eletricidade, gás e água, 

saneamento, resíduos e despoluição” que com mais 22 vagas face a 2013, apresenta uma evolução de 

+733,3%. 

Assim, destaca-se fundamentalmente o contributo do setor “Alojamento, restauração e similares” (+124 

ofertas captadas) e do “Comércio por grosso e a retalho” (+66 ofertas captadas) para a evolução global 

positiva. As variações negativas mais significativas foram registadas nos setores “Comércio, manutenção 

reparação de veículos automóveis e motociclos” (-27 ofertas) e “Atividades de informação e de comunicação” 

(-24 ofertas). 
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Ofertas de emprego recebidas por atividade económica 

Movimento ao longo dos anos 

  2012 % 2013 % 2014 % 
Var % 

2013/12 
Var % 

2014/13 

           

TOTAL 1.565 100,0 1.880 100,0 2.075 100,0 20,1 10,4 

             

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca 13 0,8 13 0,7 13 0,6 - - 

             

Indústria, energia e água e construção 272 17,4 294 15,6 329 15,9 8,1 11,9 

Indústrias extrativas 2 0,1 0 - 21 1,0 -100,0 - 

Indústrias alimentares das bebidas e do tabaco 95 6,1 61 3,2 70 3,4 -35,8 14,8 

Fabricação de têxteis 3 0,2 29 1,5 17 0,8 866,7 -41,4 

Indústria do vestuário 2 0,1 0 - 0 - -100,0 - 

Indústria do couro e dos produtos do couro 0 - 2 0,1 5 0,2 - 150,0 

Indústria da madeira e da cortiça 1 0,1 6 0,3 1 0,0 500,0 -83,3 

Indústrias do papel, impressão e reprodução 1 0,1 1 0,1 3 0,1 - 200,0 

Fab. prod. petrolíf., químicos., farmac., borracha e plástico  3 0,2 12 0,6 8 0,4 300,0 -33,3 

Fabricação de outros produtos minerais não metálicos 0 - 4 0,2 1 0,0 - -75,0 

Indústrias metalúrgicas de base e fab. produtos metálicos 26 1,7 19 1,0 27 1,3 -26,9 42,1 

Fab. equip. informático, elétrico, máq. e equip. n.e. 5 0,3 8 0,4 5 0,2 60,0 -37,5 

Fab. veíc. automóveis e outro equip.de transporte 1 0,1 0 - 0 - -100,0 - 

Fab.mobiliário, repar. inst máq. e equip., e outras ind. transf. 6 0,4 5 0,3 13 0,6 -16,7 160,0 

Eletric., gás e água, saneamento, resíduos e despoluição 2 0,1 3 0,2 25 1,2 50,0 733,3 

Construção 125 8,0 144 7,7 133 6,4 15,2 -7,6 

             

Serviços 1.280 81,8 1.573 83,7 1.733 83,5 22,9 10,2 

Comércio, manut. repar. veículos automóveis e motociclos 26 1,7 77 4,1 50 2,4 196,2 -35,1 

Comércio por grosso e a retalho 210 13,4 277 14,7 343 16,5 31,9 23,8 

Transportes e armazenagem 32 2,0 36 1,9 34 1,6 12,5 -5,6 

Alojamento, restauração e similares 457 29,2 623 33,1 747 36,0 36,3 19,9 

Atividades de informação e de comunicação 20 1,3 55 2,9 31 1,5 175,0 -43,6 

Atividades financeiras e de seguros 3 0,2 2 0,1 8 0,4 -33,3 300,0 

Ativ. imobiliárias, administ. e dos serviços de apoio 161 10,3 132 7,0 138 6,7 -18,0 4,5 

Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares 53 3,4 58 3,1 64 3,1 9,4 10,3 

Admin. pública, educação, ativ. de saúde e apoio social 74 4,7 74 3,9 85 4,1 - 14,9 

Outras atividades de serviços 244 15,6 239 12,7 233 11,2 -2,0 -2,5 
                  

Fonte: IEM, IP-RAM 

 

Analisando as ofertas de emprego recebidas, ao longo de 2014, segundo as profissões, verifica-se igualmente 

um elevada concentração, o grupo profissional “51 - Trabalhadores dos serviços pessoais” a centralizar 35,8% 

das ofertas captadas, ou seja, 742 das 2.075 ofertas captadas em 2014. 

Se considerado em conjunto com “52 – Vendedores” (203 ofertas; 9,8%) e “91 - Trabalhadores de limpeza” 

(128 ofertas; 6,2%), estes 3 grupos profissionais ascendem a 51,7% do total de vagas abertas ao longo do ano. 
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Deste modo, de acordo com os grandes grupos da Classificação Nacional de Profissões (CPP/10), verifica-se que 

48,2% das ofertas recebidas em 2014 centram-se no grande grupo “5 - Trabalhadores dos serviços pessoais, de 

proteção e segurança e vendedores”. Observa-se ainda que os primeiros grupos da CPP/10, que incluem os 

especialistas de atividades intelectuais e científicas, os técnicos e profissões de nível intermédio e o pessoal 

administrativo, representam 22,1% das vagas recolhidas, com os grandes grupos de 5 a 92 continuem 

responsáveis pela vasta maioria das ofertas captadas pelo IEM, ascendendo a 1.616 ofertas em 2014, ou seja, 

cerca de 78% do total. 

Ainda em termos de evolução face a 2013, deve ser destacada a captação de mais 60 ofertas para “51 - 

Trabalhadores dos serviços pessoais”, que compreende as profissões com funções de assistência a viagens, de 

preparação e serviço de refeições, estética, limpeza, trabalho doméstico entre outras, que reforça o vigoroso 

crescimento alcançado em 2013, após uma forte contração em 2012. Assim este grupo apresenta o melhor 

diferencial absoluto face a 2012, com mais 232 ofertas captadas no ano. 

Noutro sentido, destaca-se a evolução negativa das ofertas para “Trabalhadores qualificados da construção e 

similares, exceto eletricista”, que registam menos 34 vagas disponíveis face ao ano anterior. Realça-se que este 

grupo profissional, agora com 77 ofertas captadas em 2014, registava 218 ofertas em 2011. Face a 2011, 

apenas a redução das ofertas para “Trabalhadores dos cuidados pessoais e similares” é digna de nota, com 

menos 30 vagas registas em 2014, apesar da pequena melhoria face a 2013 (+5 ofertas). 

Para concluir, assinalam-se com evoluções intensas, mas com impacto variável, os grupos profissionais: “73 - 

Trabalhadores qualificados de impressão, fabrico de instrumentos de precisão, joalheiros, artesãos e similares” 

(-100,0%; -1 vaga) e mais significativo em termos relativos e absolutos “83 - Condutores de veículos e 

operadores de equipamentos móveis” (+154,2%; +37 vagas). 

No que concerne às ofertas efetuadas por concelho, ao longo do ano 2014, é de realçar o concelho do Funchal 

que originou 65,6% do total das ofertas recolhidas, reforçando o seu peso relativo no total da Região. Santa 

Cruz, com 2013 ofertas (10,3% do total) mantém a 2ª posição na ordenação decrescente, lugar alcançado desde 

2012 por transição com o concelho de Câmara de Lobos, que tem registado um volume cada vez menor de 

ofertas de emprego, apesar da melhoria deste indicador em 2013 e 2014. Com apenas 97 ofertas em 2014, o 

concelho de Câmara de Lobos posiciona-se muito próximo do concelho de Machico, que registou 81 ofertas no 

ano em análise. Estes dois concelhos ocupam o 3º e 4º lugar com detendo cada um 4,7% das ofertas captadas no 

ano.  

O concelho de Ponta do Sol apresenta a variação mais intensa do número de ofertas em 2014, de +145,5% face a 

2013, traduzindo-se em mais 48 ofertas, a mais significativa em termos absolutos após as +164 ofertas 

registadas no Funchal. Em sentido contrário destaca-se o Porto Santo, que com menos 18 ofertas face a 2013 

apresenta uma variação de -34,0%. 

  

                                                 
2 5 - Trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e segurança e vendedores; 6 – Agricultores e trabalhadores qualificados da 

agricultura, da pesca e da floresta; 7 - Trabalhadores qualificados da indústria, construção e artífices; 8 - Operadores de instalações e 

máquinas e trabalhadores da montagem e 9 - Trabalhadores não qualificados. 
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2012 % 2013 % 2014 %
Var % 

2013/12

Var % 

2014/13

TOTAL 1.565 100,0 1.880 100,0 2.075 100,0 20,1 10,4

01 Oficiais das Forças Armadas - 0,0 - 0,0 - 0,0 - -

02 Sargentos das Forças Armadas - 0,0 - 0,0 - 0,0 - -

03 Outro pessoal das Forças Armadas - 0,0 - 0,0 - 0,0 - -

11 Represent. do poder legislativo e órgãos executivos, dirig., 

diretores e gestores
2 0,1 - 0,0 4 0,2 -100,0 -

12 Diretores de serviços administrativos e comerciais 4 0,3 2 0,1 3 0,1 -50,0 50,0

13 Diretores de produção e de serviços especializados 1 0,1 - 0,0 - 0,0 -100,0 -

14 Diretores de hotelaria, restauração, comércio e de outros 

serviços 

- 0,0 4 0,2 7 0,3 - 75,0

21 Especialistas das ciências físicas, matemáticas, eng. e técnicas 

afins

20 1,3 39 2,1 37 1,8 95,0 -5,1

22 Profissionais de saúde 30 1,9 38 2,0 28 1,3 26,7 -26,3

23 Professores 10 0,6 8 0,4 7 0,3 -20,0 -12,5

24 Especialistas finanças, contab., org. administ., relações púb. e 

comerciais 

27 1,7 26 1,4 30 1,4 -3,7 15,4

25 Especialistas em tecnologias de informação e comunicação (TIC) 10 0,6 9 0,5 8 0,4 -10,0 -11,1

26 Especialistas em assuntos jurídicos, sociais, artísticos e culturais 9 0,6 7 0,4 14 0,7 -22,2 100,0

31 Técnicos e profissões das ciências e eng., de nível intermédio 21 1,3 15 0,8 21 1,0 -28,6 40,0

32 Técnicos e profissionais, de nível intermédio da saúde 15 1,0 30 1,6 21 1,0 100,0 -30,0

33 Técn. nível interm. das áreas financeira, administ. e dos negócios 80 5,1 84 4,5 80 3,9 5,0 -4,8

34 Técn. nível interm. serv. jurídicos, sociais, desport., cult. e simil. 22 1,4 12 0,6 23 1,1 -45,5 91,7

35 Técnicos das tecnologias de informação e comunicação 6 0,4 11 0,6 6 0,3 83,3 -45,5

41 Empregados escritório, secret. e operad. proces. de dados 40 2,6 65 3,5 80 3,9 62,5 23,1

42 Pessoal de apoio direto a clientes 50 3,2 38 2,0 73 3,5 -24,0 92,1

43 Operadores dados, contab., estatíst., serv. financ.e relac. com o 

registo
9 0,6 22 1,2 17 0,8 144,4 -22,7

44 Outro pessoal de apoio de tipo administrativo - 0,0 - 0,0 - 0,0 - -

51 Trabalhadores dos serviços pessoais 510 32,6 682 36,3 742 35,8 33,7 8,8

52 Vendedores 133 8,5 200 10,6 203 9,8 50,4 1,5

53 Trabalhadores dos cuidados pessoais e similares 56 3,6 21 1,1 26 1,3 -62,5 23,8

54 Pessoal dos serviços de proteção e segurança 10 0,6 28 1,5 30 1,4 180,0 7,1

61 Agricultores e trab. qualif. agricult. e prod. animal, orientados p/ o 

mercado
12 0,8 21 1,1 21 1,0 75,0 -

62 Trab. qualificados da floresta, pesca e caça, orientados para o 

mercado
10 0,6 2 0,1 1 0,0 -80,0 -50,0

63 Agricult., criadores de animais, pescadores, caçadores e colet. de 

subsist.
- 0,0 - 0,0 1 0,0 - -

71 Trab. qualificados da construção e similares, exceto eletricista 74 4,7 111 5,9 77 3,7 50,0 -30,6

72 Trabalhadores qual. da metalurgia, metalomecânica e similares 38 2,4 51 2,7 48 2,3 34,2 -5,9

73 Trab. qual. impressão, fabrico instrum. precisão, joalheiros, 

artesãos e simil.
- 0,0 1 0,1 - 0,0 - -100,0

74 Trabalhadores qualificados em eletricidade e em eletrónica 31 2,0 27 1,4 27 1,3 -12,9 -

75 Trab. transf. alimentos, madeira, vestuário e outras ind., e 

artesanato 
59 3,8 82 4,4 70 3,4 39,0 -14,6

81 Operadores de instalações fixas e máquinas 14 0,9 14 0,7 13 0,6 - -7,1

82 Trabalhadores da montagem 1 0,1 3 0,2 2 0,1 200,0 -33,3

83 Condutores de veículos e operadores de equipamentos móveis 27 1,7 24 1,3 61 2,9 -11,1 154,2

91 Trabalhadores de limpeza 107 6,8 84 4,5 128 6,2 -21,5 52,4

92 Trab. não qual. da agricultura, produção animal, pesca e floresta 1 0,1 - 0,0 - 0,0 -100,0 -

93 Trab. não qual. da ind. extrativa, construção, ind. transf. e transp. 37 2,4 36 1,9 53 2,6 -2,7 47,2

94 Assistentes na preparação de refeições 55 3,5 51 2,7 60 2,9 -7,3 17,6

95 Vendedores ambulantes (exceto alimentos) e prestadores serv. 

na rua
- 0,0 - 0,0 - 0,0 - -

96 Trabalhadores dos resíduos e de outros serviços elementares 34 2,2 32 1,7 53 2,6 -5,9 65,6

Fonte: IEM , IP-RAM

Ofertas de emprego recebidas por grupos de profissões (CPP/10) 

Movimento ao longo dos anos 

 

 

Fonte: IEM, IP-RAM 
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Ofertas de emprego por satisfazer 

No final de 2014 estavam por satisfazer 151 ofertas de emprego, menos 78 do que as registadas no final de 

2013, ano que registou um valor muito elevado face aos anos mais próximos, em níveis que não se atingiam 

desde 2007. 

Ofertas de Emprego por Satisfazer 

Situação no fim do ano 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: IEM, IP-RAM 

 

A existência de ofertas por satisfazer deve-se à disponibilização das ofertas nos últimos dias do ano e à 

especificidade das ofertas a satisfazer. 

Uma breve análise por atividade económica evidencia a mesma estrutura das ofertas por satisfazer no fim do 

ano com as que foram recebidas ao longo do ano, ou seja predominância do setor dos Serviços (125 ofertas por 

satisfazer; 82,8%), embora num nível superior ao registado em 2013 (78,3%), por via da redução do setor da 

Indústria, Energia e Água e Construção (de 21,0% em 2013, para 17,2% em 2014). 

Em termos de subsectores, embora também se evidencie o subsetor “Alojamento, restauração e similares” em 

termos de proporção de ofertas abertas, este corresponde a 29,1% das que transitam para o ano seguinte (44 

vagas), quando ascendem a 36,0% do total de ofertas captadas ao longo do ano. Da mesma forma, o “Comércio 

por grosso e a retalho” é um dos subsetores mais expressivos na angariação de ofertas, remanescendo 32 

vagas por satisfazer no final de dezembro de 2014, cerca de 21% das ofertas abertas no fim do ano. 

Sobressai ainda o subsetor “Outras Atividades de Serviços”, ”que inclui as atividades das organizações 

associativas, de reparação de bens de uso pessoal e outros serviços pessoais não incluídos noutras secções, que 

agrega 22 vagas abertas no final de 2014. Juntos estes 3 subsetores totalizam 64,9% do total de ofertas no fim 

do ano, quando representavam 45,9% em 2013. 

Quanto às profissões das ofertas que estavam por satisfazer no final de 2014, destacam-se as 56 ofertas 

abertas para profissionais de “51 - Trabalhadores dos serviços pessoais”, correspondendo a 37,1% do total de 

vagas. Num nível bastante inferior, destaca-se ainda a existência de 12 vagas no fim do ano relativas ao grupo 

profissional “52 – Vendedores” (12 ofertas), seguindo-lhe os grupos “71 - Trabalhadores qualificados da 

construção e similares, excepto eletricista” e “33 - Técnicos de nível intermédio, das áreas financeira, 

administrativa e dos negócios”, ambos com 8 ofertas a transitar. 

De realçar ainda que das 229 ofertas ativas no final do ano, apenas 16 (10,6%) correspondiam ao grande grupo 

“9 - Trabalhadores não qualificados”. 
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5. AJUSTAMENTO ENTRE A PROCURA E A OFERTA DE EMPREGO 

Em 2014, o ajustamento entre a procura e a oferta de emprego permitiu a colocação no mercado de trabalho 

de 1.436 desempregados inscritos no IEM e respetivos postos de atendimento. 

O gráfico relativo à evolução das ofertas satisfeitas evidencia os anos de 2006, 2009 e 2012 como de queda 

acentuada no número de colocados pelo IEM. Em 2013, a tendência decrescente manteve-se embora de forma 

atenuada, tendo-se atingido o valor mais baixo da década. Em 2014 foi possível constatar a inversão da 

tendência dos últimos 3 anos, registando-se um crescimento de 20,0% face a 2013. 

 

Evolução das colocações 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IEM, IP-RAM 

 

O ajustamento entre a procura e a oferta de emprego é fortemente condicionado pelas caraterísticas dos inscritos 

em ficheiro, nomeadamente por aquelas que possam dificultar a empregabilidade. 

O quadro seguinte apresenta uma breve caraterização das colocações efetuadas, podendo observar-se que os 

homens representam 50,8% do total em 2014, indiciando uma igualdade entre os géneros nas colocações 

efetuadas, que não reflete fielmente a estrutura da procura global3 de emprego no mesmo período, em que os 

homens representam 53,4% das candidaturas para emprego existentes. 

Cerca de 21,2% das colocações efectuadas em 2014 são de jovens até aos 25 anos, correspondendo a 305 jovens 

integrados no mercado de trabalho. Quer a proporção quer o volume de jovens colocados aumentam 

significativamente face a 2013, embora se mantenha inferior aos níveis registados em 2012, evidenciando 

dificuldades acrescidas de transição para a vida ativa dos jovens, já espelhadas nos elevados níveis da taxa de 

desemprego jovem, particularmente agravada para a Região. 

A comparação do perfil das colocações com a estrutura da procura global evidencia claramente a preferência, nas 

colocações, por indivíduos com 25 a 34 anos, ascendendo a 36,4% dos integrados no mercado de trabalho 

enquanto que representam 26,0% das candidaturas a emprego existentes no período. 

O grupo etário dos 35 aos 44 anos, mais equilibrado face à procura, representa uma viragem no peso relativo 

pois, nos grupos com idade superior, a proporção de colocados é nitidamente inferior à respetiva procura de 

                                                 
3
 Total de desempregados inscritos no final do ano anterior e de inscrições ao longo do ano. 
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emprego. De facto, a maior dificuldade de integração no mercado laboral a partir dos 45 anos é bem visível no 

confronto entre utentes colocados e candidatos a emprego, com estes desempregados a representarem 

conjuntamente 15,7% das colocações, embora correspondam a 30,2% da procura global. 

Neste sentido, a evolução no período demonstra o esforço de intervenção do IEM junto dos grupos etários com 

mais idade, de acordo com as prioridades políticas definidas. De facto, estes grupos etários são os que 

apresentam um crescimento contínuo e mais significativo no período, com mais intensidade para os que 

possuíam 55 ou mais anos. Este resultado é especialmente significativo no atual contexto económico, 

particularmente gravoso para estes candidatos.  

No entanto, aprofundam-se as preocupações relativamente à integração dos jovens, cujo número de colocados 

em 2014 não consegue atingir o volume de 2012, e à integração dos mais qualificados, face à redução significativa 

dos diplomados do ensino superior, cujo total decresce em 20,8% face a 2012. 

Embora as colocações aumentem globalmente e apesar dos esforços da atuação do IEM para privilegiar os mais 

desfavorecidos face ao mercado de trabalho, regista-se uma redução da integração dos que possuem o 1º ciclo do 

ensino básico. O Ensino Secundário é o nível de habilitações mais frequente nas colocações registadas em 2014, à 

semelhança de anos anteriores, com o seu peso relativo na estrutura por habilitações a crescer paulatinamente. 

 

Estrutura e evolução das colocações  

  2012 % 2013 % 2014 % 
Var % 

2013/12 
Var % 

2014/13 

Procura 
Global * 

Estrutura (%) 
             

TOTAL 1.271 100,0  1.197 100,0 1.436 100,0  -5,8  20,0  100,0  
            

Homens 595 46,8  587 49,0  730 50,8  -1,3  24,4  53,4  

Mulheres 676 53,2  610 51,0  706 49,2  -9,8  15,7  44,1  

            

Jovens (< 25 anos) 322 25,3  229 19,1  305 21,2  -28,9  33,2  18,7  

Adultos (>= 25 anos) 949 74,7  968 80,9  1.131 78,8  2,0  16,8  78,9  

25 - 34 anos 500 39,3  493 41,2  522 36,4  -1,4  5,9  26,0  

35 - 44 anos 301 23,7  293 24,5  383 26,7  -2,7  30,7  23,2  

45 - 54 anos 124 9,8  149 12,4  179 12,5  20,2  20,1  20,2  

>= 55 anos 24 1,9  33 2,8  47 3,3  37,5  42,4  10,1  

            

Nenhum nível de instrução 13 1,0  17 1,4  25 1,7  30,8  47,1  4,8  

1º ciclo do ensino básico  134 10,5  154 12,9  137 9,5  14,9  -11,0  22,1  

2º ciclo do ensino básico  282 22,2  240 20,1  291 20,3  -14,9  21,3  20,3  

3º ciclo do ensino básico  307 24,2  297 24,8  344 24,0  -3,3  15,8  17,0  

Ensino Secundário 343 27,0  366 30,6  487 33,9  6,7  33,1  22,4  

Ensino Superior 192 15,1  123 10,3  152 10,6  -35,9  23,6  10,8  

            

< 1 ano de inscrição 697 54,8  595 49,7  685 47,7  -14,6  15,1  - 

>= 1 ano de inscrição 574 45,2  602 50,3  751 52,3  4,9  24,8  - 
                   

* Total de desempregados inscritos no final do ano anterior e de inscrições ao longo do ano. 

Fonte: IEM, IP-RAM 

 

Considerando a estrutura das colocações face à da procura global, também por habilitações literárias verifica-se 

uma menor representatividade dos colocados com baixas qualificações face à estrutura da procura, evidenciando 



2014 |EMPREGO E COESÃO SOCIAL: BREVE BALANÇO 

INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA |54 

a falta de qualificação como situação de desfavorecimento laboral. De facto, embora 26,9% da procura seja 

relativa a desempregados com habilitações iguais ou inferiores ao 1º ciclo do ensino básico, estes representam 

apenas 11,3% dos colocados ao longo do ano, ou seja, menos de metade. 

O contexto económico recessivo agudiza igualmente o desfavorecimento que decorre de um afastamento do 

mercado de trabalho. No entanto, em 2014 observa-se uma melhoria do número de colocados com mais de 1 ano 

de inscrição, traduzindo o esforço de intervenção do IEM junto dos desempregados de longa duração, no sentido 

de assegurar a sua precedência no acesso a oportunidades de emprego e a apoios no âmbito dos programas de 

emprego. Efetivamente, observa-se que a proporção de candidatos a emprego inscritos há mais de 12 meses que 

foram colocados passou de 38,8% em 2011 e de 45,2% em 2012 para 52,3% em 2014, num nível próximo à sua 

proporção no desemprego registado no final do ano (54,5% dos inscritos no final de dezembro de 2014). 

O crescimento do número de colocações em 2014 (+239) foi mais significativo para os homens (+143), os 

candidatos inscritos há mais de 1 ano (+149), para os adultos com mais de 25 anos (+163) e para os que detêm 

habilitações ao nível do ensino secundário (+121), enquanto que apenas se reduz o número de colocados com 

habilitação igual ao 1º ciclo do ensino básico (-17). 

Quanto aos grupos profissionais, destacam-se claramente 2 grupos do demais: 

“51 - Trabalhadores dos serviços pessoais”, passando de um peso relativo de 29,7% 2012, para 32,1% em 2014; 

“52 - Vendedores”, que, com 191 colocados ao longo de 2014, representa 13,3% do total de integrados no 

mercado de trabalho. 

Ambos os grupos pertencem ao grande grupo da CPP/10 “5 - Trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção 

e segurança e vendedores”, que concentra 48,7% das colocações efetuadas ao longo de 2014. 

Importa referir ainda em 3º lugar, com 6,1% do total, na ordenação decrescente em volume de colocações os 

profissionais do grupo “91 - Trabalhadores de limpeza”, que recuperou o decréscimo acentuado de 2013, 

contando-se 88 colocados ao longo do ano. 

Os 3 grupos mais proeminentes na estrutura das colocações são também distintamente os mais significativos nas 

ofertas captadas ao longo do ano, com pesos relativos semelhantes inclusivamente (35,8%, 9,8% e 6,2%). No 

entanto, não assumem um destaque tão evidente na estrutura da procura global, embora façam parte dos 5 

grupos mais representativos quer do desemprego do final de 2013, que transita para 2014, quer da procura ao 

longo do ano. 

Neste sentido, note-se que os grupos “71 - Trabalhadores qualificados da construção e similares, excepto 

eletricista” e “93 - Trabalhadores não qualificados da indústria extrativa, construção, indústria transformadora e 

transportes”, perderam representatividade nas colocações e nas ofertas, enquanto que a mantêm elevada no 

perfil da procura de emprego. 

A estrutura das colocações por atividade económica também é idêntica à das ofertas recebidas, com 84,4% das 

colocações a serem efetuadas no setor “Serviços”, e apenas 10 colocados na atividade “Agricultura, produção 

animal, caça, floresta e pesca” (0,7%). Destacam-se novamente os subsectores “Alojamento, restauração e 
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similares” (34,3% do total de colocações), “Comércio por grosso e a retalho” (19,7%), “Outras atividades de 

serviços” (9,3%), e “Construção” (8,0%) que entre as 4 totalizam 71,4% do total dos colocados. Em 2011 e anos 

anteriores, as colocações em entidades que operam em “Atividades imobiliárias, administrativas e dos serviços 

de apoio” representaram mais de 10% do total, tendo-se reduzido intensamente nos últimos anos, embora 

continue a ser o 5º setor mais significativo nas colocações, quer em número quer em proporção. 

A evolução face ao ano anterior e no período não foi homogénea pelos vários subsetores, notando-se diversas 

compensações na evolução de um ano para outro em diversas atividades. No entanto, os 2 principais 

subsetores são os que apresentam o maior crescimento em termos absolutos face a 2013 e a 2012. 

Evidencia-se uma tendência de crescimento de colocações em 2014 nos diversos subsetores dos Serviços, com 

exceção de “Comércio, Manutenção e Reparação de Veículos Automóveis e Motociclos”, que regista uma suave 

redução após um forte crescimento em 2013, e de “Outras atividades de serviços”, que incluem as atividades 

das organizações associativas, de reparação de bens de uso pessoal e outros serviços pessoais não incluídos 

noutras secções. Este subsetor de atividade tem vindo a perder peso sucessivamente após atingir o seu valor 

máximo em 2011. A evolução de -2,2% em 2014 manifesta um ligeiro ajustamento para um volume mais 

estável. 

No que concerne às colocações efetuadas por concelho, ao longo do ano 2014, também neste âmbito destaca-se 

o concelho do Funchal em que se localizaram 65,9% do total das colocações efetuadas. A representatividade do 

concelho capital da Região é fortemente reforçada em 2013 e mantida em 2014, partindo de uma situação em 

2012 que agregava 49,1% das colocações. Seguem-no afastadamente os concelhos de Santa Cruz (12,0%), 

Câmara de Lobos (4,9%) e Machico (4,2%). Estes quatro concelhos representam 87,1% das colocações realizadas 

em 2014, à semelhança das ofertas de emprego captadas ao longo do ano, em que correspondem a 85,3% do 

total. 

Face à centralização geográfica das colocações, o aumento registado a nível global decorre essencialmente do 

Concelho do Funchal, que regista mais 179 colocados face a 2013 e 322 face a 2012, tendo crescido 

continuamente no triénio em análise. O concelho de Santa Cruz, 2º maior na ordenação decrescente, regista 

um crescimento significativo em 2014, mas fica num nível bastante inferior ao registado em 2012 e anos 

anteriores. Seguindo a ordenação observamos que o concelho de Câmara de Lobos continua a apresentar um 

decréscimo em 2014, embora menos intenso face ao de 2013, registando apenas 71 colocações ao longo do 

ano, enquanto que o concelho de Machico mantém-se estável num patamar de apenas um terço das 

colocações que alcançou em 2011. Assim, percebe-se facilmente o comportamento variável das colocações 

pelos principais concelhos da Região, e o crescente peso do Funchal como destino de emprego. 

Salienta-se ainda o concelho de Ponta do Sol que regista mais 29 colocados face a 2013, num total de 49 em 

2014, posicionando-se como o 5º concelho com mais colocados no ano e atingindo um nível máximo na última 

década. 
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O gráfico seguinte expõe em simultâneo a evolução das variáveis procura, ofertas e colocações ao longo da 

última década, com as respetivas linhas de tendência, sendo desde logo evidente o desfasamento e 

afastamento progressivo entre a procura e as ofertas captadas e colocações.  

De facto, a representação gráfica permite visualizar imediatamente a evolução ascendente da procura na 

última década, e a aproximação do número de ofertas captadas em cada ano com as colocações efetuadas, 

ambas numa tendência descendente, apesar da melhoria em 2014. 

O ano de 2009, primeiro ano de impacto da crise económica sobre o emprego, sobressai em todos os 

indicadores, juntamente como o ano de 2012, em que se registou uma deterioração acentuada de todos os 

indicadores, particularmente forte a nível da redução do número de ofertas captadas ao longo do ano (-48,0%).  

O ano de 2014 apresenta uma melhoria das ofertas e colocações, com um desfasamento natural sobre a 

redução da procura que registou no final do ano de 2013. Assim, embora a evolução destes dois indicadores seja 

positiva, o novo crescimento da procura em 2014 poderá indiciar uma retração do seu crescimento nos 

próximos tempos. 

Desempregados inscritos, ofertas e colocações efetuadas ao longo dos anos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IEM, IP-RAM 

 

A representação gráfica evidencia o esforço na manutenção do nível das colocações, apesar de variações muito 

acentuadas das ofertas. Num cenário de elevado desemprego e de acrescidas dificuldades de integração dos 

desempregados, foi possível manter a Taxa de Satisfação da Oferta
4,

 num nível elevado, embora inferior ao 

nível atingido em 2012. 

 

  

                                                 
4 Taxa de Satisfação da Oferta = Total de ofertas satisfeitas / (ofertas no fim do ano anterior + ofertas ao longo do período de referência) x 100 
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Taxa de Satisfação da Oferta 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IEM, IP-RAM 

 

De facto, o elevado número de desempregados inscritos, e a sua maior diversidade, permitiu que se dispusesse 

de mais candidatos que cumprissem os requisitos das ofertas existentes, otimizando o ajustamento entre a 

oferta e a procura de emprego. Refira-se que parte do desajustamento verificado deve-se à insatisfação por 

parte dos desempregados relativamente à oferta de emprego proporcionada, designadamente alguma 

resistência em praticar horários de fins de semana ou por turnos, sobretudo dos inscritos do sexo feminino 

com filhos menores, e também a um desajustamento entre os níveis de qualificação dos desempregados 

inscritos e as pretendidas pelas entidades empregadoras. Acresce ainda as expectativas, de alguns detentores 

do 11º e 12º ano de escolaridade, em obter empregos de caráter administrativo e com dias de descanso 

coincidentes com o fim de semana
5.

 

Por outro lado, como referido anteriormente, no final de 2014 mantinham-se por satisfazer 151 ofertas de 

emprego, o que contribuiu para uma menor taxa de satisfação anual. 

 

  

                                                 
5 

As conclusões baseiam-se em situações ocorridas ao longo de processos. Carecem, contudo, de estudo sobre a oferta e procura de 

emprego. 
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6. REDE EURES 

Apenas cerca de 2% dos cidadãos da União Europeia vivem e trabalham num Estado-Membro diferente do seu 

país de origem, o que, no entanto, permite  adquirir novas competências profissionais e pessoais, isto é, 

desenvolver aptidões, autoconfiança e capacidade de comunicação bem como alargar horizontes e 

perspectivas ao escolher o emprego conveniente, quer seja um emprego permanente, temporário ou sazonal. 

Criada em 1993, a EURES engloba os Serviços Europeus de Emprego - EURES - são uma rede de cooperação 

para facilitar a livre circulação dos trabalhadores no Espaço Económico Europeu, em que a Suíça também 

participa. Os parceiros da rede coordenada pela Comissão Europeia incluem os serviços públicos de emprego, 

os sindicatos e as organizações de empregadores. 

Os Serviços Públicos de Emprego no espaço europeu oferecem um fácil acesso ao mercado de trabalho à escala 

local, nacional e europeia a todas as pessoas à procura de emprego e aos empregadores. Para este fim, estes 

serviços fornecem informações abrangentes e detalhadas e aconselhamento sobre empregos disponíveis e 

pessoas à procura de emprego e sobre matérias de interesse afins. Também oferecem múltiplos serviços 

ativos, a fim de prestar assistência no recrutamento de pessoal. 

A EURES dispõe de um rede humana de mais de 850 conselheiros EURES que mantêm um contacto diário com 

candidatos a emprego e empregadores em toda a Europa. 

Na concretização do Plano de atividades da Rede Eures/IEM no período de 2012 a 2014, obtiveram-se os 

seguintes resultados: 

Rede Eures /IEM – Principais indicadores 

  2012 2013 2014 
Var % 

2013/12 
Var % 

2014/13 

      

Apresentações a ofertas comunitárias 397 511 538 28,7 5,3 

Colocações 11 21 27 90,9 28,6 

Atendimento individual 640 759 792 18,6 4,3 

Participantes sessões colectivas 457 629 734 37,6 16,7 

            

 

Face ao acompanhamento dos candidatos que reuniram o perfil exigido, por entidades no EEE, e face às ofertas 

comunitárias, divulgadas em 32 países, foram apresentados a ofertas Eures 1.446 indivíduos, ao longo do 

último triénio, com o resultado de 59 colocações, possibilitando-lhes contrato de trabalho nas seguintes 

profissões: “Engenharia civil”, “Enfermeiro/a”, “Empregado/a de quartos de hotel”, “Cozinheiro”, “Ajudante de 

cozinha”, “Recepcionista”, “Ajudante de geriatria”, “Empregado de mesa”, “Controlador de comidas e 

bebidas”, “Estucador” , “Pintor Construção civil”, “Encarregado de Obra” “Técnico de Climatização” e 

“Motorista” em países como a Áustria, Alemanha, Reino Unido, França, Noruega, Luxemburgo e Bélgica.   

Em 2014 foram apresentados 538 indivíduos a ofertas comunitárias e colocados 27 candidatos. 
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Relativamente aos atendimentos individuais, ao longo dos anos de 2012 a 2014, 2.191 utentes solicitaram 

informações sobre a mobilidade profissional, por contato direto/entrevista presencial, dos quais 792 ao longo 

de 2014.  

Na vertente informação/sensibilização para a mobilidade profissional, no contexto da estratégia europeia para 

o emprego, realizaram-se 39 sessões coletivas de informação, nos anos de 2012 a 2014, beneficiando 1.820 

potenciais candidatos à mobilidade. Destas, 22 sessões foram realizadas em parceria com entidades externas, 

nomeadamente com escolas profissionais, escolas secundárias e de ensino superior, com a Direção Regional 

para a Qualificação Profissional (DRQP), com os clubes de emprego e Grupos de Entreajuda para a Procura de 

Emprego (GEPE). 

No decorrer do ano 2014 foram realizadas 12 sessões, com um total de 734 participantes, sendo 6 sessões em 

parceria com entidades externas, nomeadamente a DRQP, o Clube de Emprego da Sociohabita Funchal e o 

Clube de Emprego do Sindicato de Hotelaria, envolvendo 256 participantes. 

No âmbito dos serviços disponibilizados pela Rede Eures, destaca-se o portal de mobilidade profissional que 

fornece informações e serviços electrónicos aos candidatos a emprego interessados em encontrar emprego no 

estrangeiro, aos empregadores interessados em encontrar candidatos de outros países e a qualquer cidadão 

que pretenda beneficiar do princípio da livre circulação de pessoas. 

Este portal faculta o acesso a avisos de vagas publicados por membros do EURES e por organizações parceiras, 

nomeadamente pelos serviços públicos de emprego dos países participantes. Desta forma o livre acesso à 

informação prestada sobre a Rede Eures, online, através do site http://eures.europa.eu, permite a autonomia 

dos candidatos para a gestão das ofertas divulgadas, sabendo-se que alguns candidatos obtiveram emprego, 

sem a intervenção direta do Gabinete EURES.  

Outro instrumento de informação importante disponibilizado neste portal é a secção Informações sobre o 

Mercado de Trabalho, que contém informações relativas às tendências prevalecentes do mercado de trabalho 

europeu, por país, região e setor de atividade. 

Desenvolver adequada divulgação de informação e aconselhamento a trabalhadores que demonstrem 

particular apetência para a mobilidade profissional e geográfica, continuará a ser o principal estímulo na 

continuidade do Gabinete Eures. 

http://eures.europa.eu/
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III. BALANÇO DAS MEDIDAS ATIVAS DE EMPREGO  

As políticas ativas de emprego assumem um papel fundamental nos processos de ajustamento do mercado de 

trabalho, e é por isso que se têm redobrado esforços no desenvolvimento de ações de fomento da melhoria 

das condições de empregabilidade, de estímulo à oferta de emprego, de aumento de competências 

profissionais para integrar o mercado de trabalho, e na mitigação da possível marginalização dos mais 

desfavorecidos face ao mercado de trabalho. 

A oportunidade de uma formação adequada, de uma experiência profissional, de orientação profissional ou 

outra ação que permita uma melhoria na situação profissional e/ou curricular foram, ao longo do ano 2014, 

executadas através de sessões de informação e orientação profissional e da execução dos programas de 

emprego, entre outras ações de promoção do emprego. 

Face aos dados do mercado de emprego, as medidas ativas de emprego, existentes na Região, pretendem 

basicamente dar resposta aos problemas que afetam os públicos com maior dificuldade de inserção: 

 Os desempregados de longa duração, aos quais se procura, com base em informação e orientação 

profissional, encaminhar para ações que lhes permita aumentar as suas competências, ou em casos 

mais difíceis, proporcionar uma ocupação em atividades socialmente úteis que impeça a exclusão e a 

desmotivação enquanto não encontram emprego. 

 Os jovens, que estão sujeitos a dificuldades acrescidas de integração no mercado de emprego e a 

elevada precariedade laboral, a quem também é oferecida informação e orientação profissional para a 

frequência de ações de formação ou outras medidas que permitam a integração no mercado de 

trabalho, pela aquisição e ajustamento das suas competências às necessidades dos empregadores. 

 Os desempregados com baixas qualificações, para quem esta condição se torna uma barreira à 

(re)inserção e progressão profissional, estando especialmente vulneráveis às contrações no mercado de 

trabalho. Procura-se reforçar a sua autonomia e iniciativa na procura de emprego e proporcionar-lhes a 

aquisição ou reconversão de competências, através de formação teórica e em contexto de trabalho, 

enquanto se incentiva o reconhecimento das suas competências adquiridas pela experiência. 

 Os desempregados desfavorecidos, que são integrados em medidas desenvolvidas com a cooperação 

de outras entidades ou, nalguns casos, incentivados a criar o seu próprio emprego. Incluem-se todos os 

desempregados que revelem dificuldades de integração decorrentes de situações específicas ou que 

resultam da conjugação de diversos fatores, que conduzam não só à exclusão profissional mas também 

à pobreza e à marginalização social.  
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1. INFORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL  

No sentido de disponibilizar a todos os candidatos a emprego uma verdadeira fonte de informação, suporte e 

orientação ao longo do seu percurso vocacional e profissional, ao nível da Informação e Orientação 

Profissional, o IEM, disponibiliza um conjunto de intervenções técnicas, que visam essencialmente potenciar as 

suas competências de empregabilidade e facilitar o processo de inserção ou reinserção no mercado de 

trabalho. 

Ao longo do pretérito ano de 2014, foram abrangidos 10.522 utentes em diversas ações no âmbito da 

Informação e Orientação Profissional (IOP), tais como: Sessões Coletivas, Recrutamento e Seleção para Oferta e 

Formação, processos de Orientação Profissional e Atendimentos Individuais. 

 

Informação e Orientação Profissional 

Utentes abrangidos por tipo de intervenção técnica 

  2012 % 2013 % 2014 % 
Var % 

2013/12 
Var % 

2014/13 

                  

TOTAL 10.176 100,0 11.381 100,0 10.522 100,0 11,8 -7,5 

Sessões Colectivas 7.427 73,0 8.250 72,5 5.501 52,3 11,1 -33,3 

Sessões Coletivas de Informação 613 6,0 1.740 15,3 1.637 15,6 183,8 -5,9 

Sessões de Procura Ativa de Emprego 898 8,8 1.031 9,1 1.564 14,9 14,8 51,7 

Sessões de Ativação do Dever de Apresentação Quinzenal - SD 5.916 58,1 5.479 48,1 738 7,0 -7,4 -86,5 

Sessões de Sinalização para Garantia Jovem - - - - 1.562 14,8 - - 

Recrutamento e Seleção de Pessoal 2.427 23,9 2.790 24,5 4.559 43,3 15,0 63,4 

Divulgação e Seleção de Candidatos para Ofertas de Emprego 145 1,4 22 0,2 11 0,1 -84,8 -50,0 

Divulgação e Seleção para Ações de Formação  2.282 22,4 2.768 24,3 4.548 43,2 21,3 64,3 

Orientação Profissional 8 0,1 9 0,1 30 0,3 12,5 233,3 

Processos de Orientação Escolar e Profissional 7 0,1 7 0,1 26 0,2 0,0 271,4 

Processos de Orientação Profissional de Desempregados 1 0,0 2 0,0 4 0,0 100,0 100,0 

Atendimento Individual 314 3,1 332 2,9 432 4,1 5,7 30,1 

Informação Escolar e Profissional 195 1,9 297 2,6 364 3,5 52,3 22,6 

Técnicas de Procura Ativa de Emprego 4 0,0 0 0,0 6 0,1 -100,0 - 

Verificação da Procura Ativa de Emprego - Desempregados SD 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - 

Acompanhamento Desempregados de Difícil Colocação 51 0,5 19 0,2 17 0,2 -62,7 -10,5 

Acompanhamento Desempregados de Longa Duração 50 0,5 6 0,1 15 0,1 -88,0 150,0 

Acompanhamento Utentes RSI 1 0,0 0 0,0 3 0,0 -100,0 - 

Acompanhamento Outros Utentes 13 0,1 10 0,1 27 0,3 -23,1 170,0 
                  

Fonte: IEM, IP-RAM 

 

Analisando os tipos de intervenção observamos que as sessões coletivas assumiram maior peso na dinâmica de 

intervenção da IOP, sendo responsáveis por 52,3% do total de utentes abrangidos, sob a forma de sessões 

coletivas de informação (15,6%), de sessões de procura ativa de emprego (14,9%), de sessões de ativação do 

dever de apresentação quinzenal para beneficiários das prestações de desemprego (6,5%) e de sessões de 

sinalização para Garantia Jovem. 
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Importa referir a introdução, das Sessões de Sinalização para a metodologia Garantia Jovem, que envolveu o 

contacto com vários jovens inscritos, com idade até aos 24 anos, com o intuito de sinalizar todos os que, à data 

das sessões, não se encontravam a trabalhar, nem a estudar, nem em qualquer tipo de formação ou estágio, ou 

seja designados pela condição NEET. Estas sessões assumiram grande relevo ao longo do ano, sendo 

responsáveis por 14,8% do volume total das Sessões Coletivas, contabilizando-se 1562 jovens participantes. 

Esta metodologia visa disponibilizar a todos estes jovens a possibilidade de poderem beneficiar de uma oferta 

de emprego, estágio ou formação, o mais depressa possível após terem ficado desempregados ou terem saído 

do sistema educativo ou formação. 

Relativamente ao menor número de utentes abrangidos pelas sessões de ativação do dever de apresentação 

quinzenal, importa explicar que tal deveu-se a uma alteração nos nossos procedimentos, que permitiu a 

ativação do dever de apresentação quinzenal, no momento de entrega do requerimento de prestações de 

desemprego.  

Deve também ser salientado, o esforço desenvolvido no último ano, em providenciar uma resposta mais 

abrangente ao nível das sessões de procura ativa de emprego, facilmente observada pelo aumento de 51,7% 

no número de utentes apoiados face a 2013. Este incremento demonstra um sério compromisso em dotar os 

candidatos a emprego, de um apoio na gestão da sua procura ativa de emprego, através da aquisição de 

técnicas eficazes de procura de emprego, devidamente organizadas e adequadas à realidade do mercado de 

trabalho. 

Ao nível da seleção e recrutamento de pessoal, responsável por 43,3% do total de utentes abrangidos, 

mantivemos o enfoque dos últimos anos, concentrando as nossas intervenções quase exclusivamente ao nível 

da divulgação e seleção para ações de formação (4.548 utentes abrangidos). Importa contudo referir, que esta 

concentração de esforços permitiu-nos integrar sensivelmente 1.700 desempregados, em várias ações de 

formação desenvolvidas ao longo do ano.  

Analisando o atendimento individualizado, facilmente observamos a manutenção do nível global de 

intervenção alcançado em 2013, verificando-se inclusive um significativo aumento (+30,1%). Este apoio 

personalizado é disponibilizado a utentes com dificuldades no percurso de procura de emprego, desadequação 

ao mercado de trabalho ou outras dificuldades passíveis de perturbar a inserção profissional e que impliquem 

um apoio psicológico mais específico. Neste contexto assume especial relevo a intervenção ao nível da 

informação escolar e profissional (364 abrangidos).  

Importa referir que muitas das solicitações iniciais ao nível dos processos de orientação profissional, acabaram 

por se tornar intervenções de caráter informativo, desenvolvidas no plano da orientação escolar e profissional 

mas sem necessidade de recorrer às ferramentas de avaliação psicológica (sistema de Testes de Viena), o que 

explica o menor número de processos de orientação profissional registados ao longo do ano em contraste com 

as inúmeras intervenções ao nível da informação escolar e profissional. Ainda assim, torna-se incontornável 

referir o considerável aumento no número de processos de Orientação Profissional realizados, ao longo do 

último ano, 30 processos (+ 21 processos face a 2013).  
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Observando os vários utentes abrangidos pelas intervenções técnicas da Informação e Orientação Profissional, 

verificamos existir uma distribuição muito equilibrada quanto ao género, ainda que com um pequeno 

ascendente para o sexo masculino (50,6%). 

Por outro lado confirma-se que a esmagadora maioria dos utentes abrangidos pela intervenção IOP, dizem 

respeito a desempregados inscritos no IEM (98,9%), sendo que destes 81,3% caraterizam-se como candidatos a 

novo emprego. 

Atendendo às habilitações literárias, importa referir que foram abrangidos 5.119 utentes que detinham 

habilitações inferiores ao 3º ciclo do ensino básico, representando 48,6% dos participantes, assumindo um peso 

relativo inferior ao observado em 2013 (51,0%), enquanto se aumentou o peso relativo dos utentes abrangidos 

nos restantes níveis de habilitação. De salientar, igualmente, a evolução dos utentes abrangidos com habilitação 

correspondente ao ensino secundário, verificando-se um grande aumento face a 2013 (+510 utentes), por outro 

lado houve uma diminuição significativa nos utentes com habilitação superior (menos 22,5%).  

Informação e Orientação Profissional 

Utentes abrangidos por género, situação face ao emprego, idade e habilitações 

  2012 % 2013 % 2014 % 
Var % 

2013/12 
Var % 

2014/13 

                

TOTAL 10.176 100,0 11.381 100,0 10.522 100,0 11,8 -7,5 
                  

Homens 5.622 55,2 6.275 55,1 5.299 50,4 11,6 -15,6 

Mulheres 4.554 44,8 5.106 44,9 5.223 49,6 12,1 2,3 

                  

Desempregados 9.983 98,1 10.886 95,7 10.400 98,8 9,0 -4,5 

1º Emprego 304 3,0 741 6,5 1.561 14,8 143,8 110,7 

Novo Emprego 9.679 95,1 10.145 89,1 8.839 84,0 4,8 -12,9 

Empregados 188 1,8 479 4,2 82 0,8 154,8 -82,9 

Ocupados 2 0,0 12 0,1 11 0,1 500,0 -8,3 

Jovens em idade escolar 1 0,0 3 0,0 26 0,2 200,0 766,7 

Outros Utentes 2 0,0 1 0,0 3 0,0 -50,0 200,0 

                  

Jovens (<25 anos) 1.249 12,3 1.499 13,2 2.936 27,9 20,0 95,9 

25 - 44 anos 6.381 62,7 7.104 62,4 5.976 56,8 11,3 -15,9 

45 - 54 anos 1.850 18,2 2.093 18,4 1.429 13,6 13,1 -31,7 

>=55 anos 696 6,8 685 6,0 181 1,7 -1,6 -73,6 

                  

<= 1º Ciclo 2.805 27,6 2.562 22,5 2.181 20,7 -8,7 -14,9 

2º Ciclo 3.249 31,9 3.247 28,5 2.938 27,9 -0,1 -9,5 

3º Ciclo 2.175 21,4 2.762 24,3 2.257 21,5 27,0 -18,3 

Ensino Secundário 1.545 15,2 2.036 17,9 2.546 24,2 31,8 25,0 

Ensino Superior 402 4,0 774 6,8 600 5,7 92,5 -22,5 
                  

Fonte: IEM, IP-RAM 

 

Em suma, verificamos que o esforço da intervenção IOP incidiu nos adultos desempregados, maioritariamente 

com escolaridade menor ou igual ao 3º ciclo (68,2%) e com acrescidas dificuldades de inserção no mercado de 

trabalho. 
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2. INICIATIVA GARANTIA JOVEM 

Face ao avolumar e caráter agravado do desemprego e inatividade dos jovens, o Conselho Europeu e o 

Parlamento Europeu têm vindo a apelar aos Estados-Membros para se mobilizarem de modo a combater o 

desemprego juvenil. Neste sentido o Conselho da União Europeia elaborou uma recomendação para os jovens, 

em 2013, criando a iniciativa Garantia Jovem. 

Considerando a situação especialmente desfavorável dos jovens no arquipélago, o Governo Regional da 

Madeira assumiu como uma das suas prioridades no âmbito das políticas de emprego, a inserção dos jovens e 

o combate ao desemprego jovem.  

O IEM enquanto serviço público de emprego da Região assume o papel de coordenador do Programa Garantia 

Jovem na Madeira, que se propõe apresentar uma oferta de emprego, de formação ou de aprendizagem aos 

jovens NEET (Not in Education, Employment, or Training) residentes, no prazo de 4 meses desde o início do 

período de inatividade/desemprego. 

Desta forma, desde o início de 2014, foram desenvolvidos e adotados diversos procedimentos de modo a 

assegurar a boa implementação desta intervenção, não apenas em termos da resposta que o próprio IEM deve 

fornecer, mas também na articulação com as entidades parceiras e na própria divulgação deste novo 

compromisso regional. Tornou-se necessário criar diversos instrumentos quer para permitir a acessibilidade e a 

divulgação do programa, quer para a sua monitorização e acompanhamento, exigindo um esforço considerável 

aos recursos do IEM, já diminutos face à atividade corrente a realizar. 

Com o intuito de promover a divulgação do Garantia Jovem, das medidas que abarca e dos parceiros 

envolvidos, mas também para permitir que os jovens expressem o interesse em aderir a este programa, o IEM 

criou a plataforma online http://garantiajovem.iem.gov-madeira.pt, disponível para o público desde o dia 15 

de abril. 

Ao longo de 2014, a intervenção sobre os jovens desempregados foi reforçada, registando-se a sinalização 

como NEET ou Não NEET de 1.813 jovens através da realização de sessões coletivas ou de atendimento 

individual, de modo a sinalizar a sua situação, a identificar as suas competências e necessidades e a ajustar o 

percurso a realizar. Para alcançar os jovens já inscritos como desempregados, foi fundamental, para além dos 

serviços do IEM, a articulação com outros organismos e com as estruturas de apoio ao Emprego existentes, os 

Clubes de Emprego e UNIVA. 

Deste esforço conjugado resultaram 1.480 sinalizações de jovens como NEET ao longo dos meses de maio a 

dezembro, dos quais 1.068 continuavam sinalizados no final de 2014. 

  

http://garantiajovem.iem.gov-madeira.pt/
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Garantia Jovem / RAM – Principais indicadores 

Movimento ao longo do ano 2014 

  

Nº de sinalizações de jovens como NEET 1.480 
  

Nº de respostas dadas a jovens NEET 215 

com menos de 4 meses de sinalização 213 

com 4 meses de sinalização ou mais 2 
  

Colocação 36 

Educação ou Formação 25 

Programas de Emprego 154 

  

% de respostas no prazo 4 meses6 42,2% 
    

 

Ao longo do ano, foi possível dar resposta a 215 jovens, das quais 213 no prazo de 4 meses desde a data de 

sinalização como NEET. 

No sentido de proporcionar uma resposta aos jovens o IEM reforçou a sua atuação sobre este público 

específico, criando nomeadamente para o efeito o Programa PROJOVEM, que permite orientar parte dos 

recursos disponíveis para esta faixa de desempregados, criando-se oportunidades de integração no mercado 

de trabalho. Este Programa em vigor desde agosto de 2014 permitiu colocar 38 jovens nos meses de novembro 

e dezembro, contribuindo para um total de 154 jovens sinalizados como NEET em programas de emprego.  

No final de 2014, e ainda numa fase de implementação desta metodologia o papel do IEM como principal 

parceiro é facilmente depreendido pela breve análise das respostas facultadas, em que 88,4% são originadas 

pela área do emprego. 

Os Estágios Profissionais, direcionados para jovens com qualificações de nível 4 ou superior, incluindo os 

promovidos no âmbito do PROJOVEM, destacam-se como o principal instrumento do Garantia Jovem, 

correspondendo a cerca de 40% das respostas contabilizadas em 2014. Complementarmente, o Programa de 

Experiência Jovem e a medida Experiência Garantia, do PROJOVEM, dirigidos aos jovens menos qualificados 

representam 26% das respostas em 2014, com a colocação a revelar-se o terceiro instrumento mais frequente 

neste âmbito. 

Embora tenha sido possível dar resposta a 213 jovens no prazo de 3 meses desde a sua sinalização, calculando-

se um rácio de 42,2% de jovens com resposta no prazo de 4 meses desde a sinalização, importa referir que o 

enorme esforço feito pelo IEM na identificação de jovens já inscritos ou que vêm realizar a sua inscrição virá a 

pesar fortemente sobre o indicador relativo ao prazo da resposta concedida. Desta forma o número de jovens 

sinalizados como NEET é já muito significativo no final de 2014, não sendo previsível que se consiga manter os 

resultados alcançados para este rácio face à escassez de respostas, quer no contexto económico regional quer 

pela exiguidade de recursos do IEM. 

  

                                                 
6 Calculado com base na fórmula A / (A+B), em que A= Jovens que obtiveram resposta no prazo de 4 meses e B = Jovens que completaram 
um período de 4 meses desde a sinalização sem terem obtido uma resposta. 
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3. FORMAÇÃO  

O Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM, tem desenvolvido na Região Autónoma da Madeira um conjunto 

de medidas, inseridas no âmbito da Informação e Orientação Profissional, no sentido de dotar a população 

desempregada de índices de qualificação profissional, mais adaptados aos novos contextos do mercado 

laboral, melhorando significativamente os seus níveis de empregabilidade e tornando-os mais aptos na 

inserção ou reinserção no mercado de trabalho. 

Neste sentido importa realçar a parceria existente com a DRQP, através dos vários Centros para a Qualificação 

e o Ensino Profissional (CQEP), que tem permitido oferecer aos utentes do IEM um leque de ações de 

formação, cujo encaminhamento e seleção de formandos é da inteira responsabilidade do IEM. 

No âmbito desta parceria, foram organizadas e realizadas 114 ações de formação, em áreas como: 

 Ação Educativa, 

 Acompanhamento de Crianças,  

 Agente em Geriatria, 

 Atendimento ao Público,  

 Assistente Administrativo,  

  Cozinha,  

 Contabilidade,  

 Desenvolvimento de Competências Básicas, 

 Empreendedorismo,  

 Empregado Comercial,  

 Empregada de Andares, 

 Empregado de Restaurante/Bar, 

 Informática Iniciação e Aperfeiçoamento,  

 Línguas Hotelaria, Línguas - Inglês e Alemão, 

 Multimédia Web, 

 Técnico de Higiene e Segurança Alimentar,  

 Técnico de Gestão,  

 Tecnologias de Informação e Comunicação, 

 Técnicas de Procura Ativa de Emprego.  

 

Em virtude de outras parcerias existentes entre o IEM e diversas entidades formativas da RAM, durante o 

pretérito ano de 2014, o IEM colaborou também na divulgação e encaminhamento de utentes para variadas 

ações dirigidas a desempregados, contribuindo para a melhoria das competências pessoais e profissionais dos 

utentes. 
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Entre as várias parcerias, importa destacar a colaboração com a DTIM (Associação Regional para o 

Desenvolvimento das Tecnologias de Informação na Madeira), através de um projeto de ações de formação de 

curta duração, destinadas a jovens e adultos em situação de exclusão social, desemprego de longa ou muito 

longa duração ou beneficiários de RSI. O IEM foi responsável pela seleção e encaminhamento, de metade dos 

candidatos selecionados para as 58 ações de formação, perfazendo aproximadamente 350 utentes. As 

referidas ações foram desenvolvidos nos concelhos do Funchal, Machico e da Calheta. Das várias temáticas 

abordadas, realçamos: Inclusão Digital, Competências para a Promoção de Inserção Profissional, Corte e 

Costura Criativa, Competências Pessoais e Profissionais para Apoio Administrativo, Gestão doméstica e 

Competências Pessoais e Profissionais para o Turismo. 

Assim, como resultado de todas as sinergias e colaborações efetuadas ao longo do ano de 2014, foram 

integrados em ações de formação 1.668 desempregados (+477 utentes face a 2013), tendo sido envolvidos nos 

diversos processos de divulgação e seleção, 4.548 utentes (+64,3% utentes face a 2013).  

Este aumento de desempregados abrangidos está diretamente relacionado com o aumento do número de 

ações de formação destinadas à população desempregada, como forma de responder à delicada conjuntura 

económica.  

Retrospectivamente, não podemos deixar de referir que o trabalho desenvolvido ao longo dos últimos cinco 

anos reflete o nosso desígnio de melhoraria contínua das qualificações profissionais da população 

desempregada e uma consequente valorização pessoal e profissional dos formandos. Ao analisar esta dinâmica 

de intervenção, durante o referido período (2009-2014) percebemos que os 17.842 utentes envolvidos em 

intervenções técnicas no âmbito da divulgação e seleção para ações de formação e os 7.737 utentes integrados 

nas mais variadas ações de formação são uma clara demonstração do empenho do IEM em dotar a população 

desempregada de novas ferramentas, imprescindíveis a um mundo do trabalho em constante mudança e onde 

a qualificação dita as suas regras condicionando sobremaneira a inserção ou reinserção profissional. 

 

  



2014 |EMPREGO E COESÃO SOCIAL: BREVE BALANÇO 

INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA |68 

4. PROGRAMAS DE EMPREGO 

4.1. Síntese da execução dos programas de emprego 

4.1.1. Evolução no período 2012-2014 

O impacto dos programas de emprego traduz-se no número de abrangidos em cada ano, na criação de postos 

de trabalho e na melhoria da empregabilidade dos participantes, dependendo do objetivo da medida. 

Em 2014, foram abrangidos 4.299 desempregados nas diversas medidas de emprego desenvolvidas pelo IEM, a 

que corresponde um total de despesa pública de cerca de 14 milhões de euros. 

Face ao ano anterior, foi possível abranger sensivelmente mais 1.300 desempregados (+1.283) em programas 

de emprego, traduzindo-se num crescimento de 42,5% e superando o nível de atividade alcançado em 2012 

(+111,4%; +2.265 abrangidos). 

Evolução dos abrangidos por movimento de entrada e saída no programa 

  2012 % 2013 % 2014 % 
Var. % 

2013/12 
Var. % 

2014/13 

            

ABRANGIDOS 2.034 100,0 3.016 100,0 4.299 100,0 48,3 42,5 

Transitaram 1.161 57,1 533 17,7 1.675 39,0 -54,1 214,3 

Iniciaram 873 42,9 2.484 82,4 2.624 61,0 184,5 5,6 

Terminaram 1.234 60,7 978 32,4 2.560 59,5 -20,7 161,8 

Fonte: IEM, IP-RAM 

 

Apenas 39,0% da atividade realizada transitou do ano anterior. Importa referir que o número de transitados 

não inclui o número de postos apoiados que se mantêm em período de acompanhamento, de duração de 3 ou 

4 anos consoante os programas, impondo um esforço contínuo aos técnicos que não se encontra refletido 

nestes indicadores de atividade.  

Assim sendo, o contributo da nova atividade no ano teve de compensar esta situação desvantajosa à partida, 

tendo-se conseguido iniciar 2.624 novas participações, quer em medidas de reforço da empregabilidade, quer 

em postos de trabalho criados com apoio financeiro do IEM.  

O esforço realizado em 2014, em termos de nova atividade, traduz-se no aumento de 5,6%  em relação ao ano 

anterior  (+ 140 inícios) e de 200,6% face aos inícios de 2012 (+1.751 inícios).  

Por outro lado, por ação de um maior volume de atividade transitada, foram registadas mais saídas ao longo do 

ano, comparativamente com o ano anterior(+161,8%). 

O quadro seguinte apresenta a intervenção do IEM, em número de abrangidos e execução financeira, 

agregando os 13 programas de emprego de acordo com o seu âmbito principal de intervenção, 

complementados pela atuação das estruturas de apoio ao emprego, as UNIVA e os Clubes de Emprego. 
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Evolução dos Programas e Medidas de Emprego 

  2012 2013 2014 Var. % 2013/12 Var. % 2014/13 

  Abrang. Pagam. Abrang. Pagam. Abrang. Pagam. Abrang. Pagam. Abrang. Pagam. 

           

TOTAL 2.034 7.825.694,15 3.016 8.975.141,83 4.299 13.714.452,17 48,3 14,7 42,5 52,8 

           

Programas de Formação e Emprego 671 3.633.198,27 955 2.961.661,50 1.545 4.663.329,54 42,3 -18,5 61,8 57,5 

Estágios Profissionais (1) 618 3.574.041,59 756 2.527.634,53 1.126 3.851.169,50 22,3 -29,3 48,9 52,4 

Estágios Profissionais na Europa 3 9.646,65 7 19.540,65 13 38.339,25 133,3 102,6 85,7 96,2 

Programa Experiência Jovem (1) - - 192 413.858,80 368 763.451,36 - - 91,7 84,5 

PROJOVEM - - - - 38 10.369,43 - - - - 

Formação / Emprego
 (3)

 50 45.666,88 - 627,52 - - -100,0 -98,6 - -100,0 

Ações de Formação em Gestão - 3.843,15 - - - - - -100,0 - - 

           

Incentivos à Criação de Emp. e Empresas 255 1.593.180,88 341 2.370.205,59 427 2.989.127,34 33,7 48,8 25,2 26,1 

Prog. Incentivos à Contratação (2) 204 1.082.303,67 299 1.875.147,15 341 2.229.181,42 46,6 73,3 14,0 18,9 

Criação do Próprio Emprego 
(2)

 26 16.515,17 19 30.549,67 4 5.936,40 -26,9 85,0 -78,9 -80,6 

Prog. Estímulo Empreendedorismo Desemp.(2) 19 489.415,04 23 464.508,77 82 754.009,52 21,1 -5,1 256,5 62,3 

Prémio de Autocolocação 
(2)

 6 4.947,00 - - - - -100,0 -100,0 - - 
           

Programas Ocupacionais 1.057 1.787.224,67 1.676 2.721.608,99 2.273 5.237.386,75 58,6 52,3 35,6 92,4 

Prog. Ocup. Temporária de Desempregados - - - - 479 356.020,10 - - - - 

Prog. Ocupacional de Desempregados 
(1)

 244 652.410,85 728 1.535.403,09 933 3.265.435,16 198,4 135,3 28,2 112,7 

Prog. Ocupacional para Seniores (1) 54 245.871,90 99 345.739,00 119 641.250,43 83,3 40,6 20,2 85,5 

Prog. Ocup. de Trabalhadores Subsidiados (1) 759 888.941,92 849 840.466,90 742 974.681,06 11,9 -5,5 -12,6 16,0 

           

Programas para Públicos Desfavorecidos  51 304.106,60 44 339.853,82 54 290.495,35 -13,7 11,8 22,7 -14,5 

Empresas de Inserção (1) 43 270.514,62 33 297.124,25 35 215.118,31 -23,3 9,8 6,1 -27,6 

Vida e Trabalho (1) 8 33.591,98 11 42.605,41 19 75.377,04 37,5 26,8 72,7 76,9 

Apoio a Pessoas Portad. Def./Incapacidade (4) - - - 124,16 - - - - - -100 

           

Estruturas de apoio ao Emprego - 224.113,90 - 285.063,16 - 242.608,57 - 27,2 - 14,9 

UNIVA - 55.170,18 - 69.998,56 - 72.517,73 - 26,9 - 3,6 

Clubes de Emprego - 168.943,72 - 215.064,60 - 170.090,84 - 27,3 - -20,9 

           
Implementação, controlo e avaliação das 
ações de emprego 

- 283.869,83 - 296.748,78 - 291.504,62 - 4,5 - -1,8 

                      

(1) Inclui os Prémios de Emprego pagos no ano decorrente, ao abrigo deste programa.        
(2) Postos de trabalho pagos no ano decorrente. 
(3) Medida suspensa temporariamente. 
(4) 

Medida a ser regulamentada. 
       

Fonte: IEM, IP-RAM 
 

       

A atividade do IEM está concentrada nos Estágios Profissionais e nos Programas Ocupacionais, que registam uma 

boa aceitação por parte de desempregados e de entidades, representando 79,1% do total dos participantes 

apoiados em 2014 e 66,3% dos pagamentos efetuados. Estas medidas registam um acréscimo de cerca de 39,8% 

do número de abrangidos face ao ano anterior, correspondendo, globalmente, a mais 967 participantes.  

Embora diversos programas contribuam substancialmente para o saldo positivo face a 2013, também deve ser 

mencionado o novo programa de ocupação temporária de desempregados, criado para substituir os programas 

ocupacionais em agosto de 2014, que permitiu abranger 479 desempregados.  

As medidas de incentivo à criação de emprego e de empresas apresentam um aumento global de cerca de 

25,2% face a 2013, essencialmente devido ao bom desempenho do Programa de Estímulo Empreendedorismo 

de Desempregados (PEED), que apresenta mais 59 postos pagos ao longo do ano face a 2013 e mais 63 do que 

em 2012.  

O Programa de Incentivos à Contratação (PIC), que procura estimular os empregadores a celebrar contratos 

sem termo, e incentiva especialmente a contratação de indivíduos de mais difícil inserção/reinserção 
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profissional, gerou 79,9% dos apoios à criação de postos de trabalho em 2014. Este programa apresenta mais 

42 postos pagos face a 2013 e mais 63 do que em 2012. Neste conjunto de medidas, destaca-se a redução da 

execução do Programa de Apoio à Criação do Próprio Emprego por beneficiários de prestações de desemprego 

(CPE), que passou de 19 postos apoiados em 2013 para 4 em 2014. 

 

No âmbito da revisão dos programas de emprego, o Programa Formação Emprego, que apoia a preparação de 

pequenos grupos de desempregados, esteve suspenso desde 2013. Também o programa Empresas de Inserção 

está a ser alvo de uma reformulação de modo a potenciar a contratação dos públicos que abrange, 

procurando-se optimizar e racionalizar os recursos disponíveis. 

 

4.1.2. Caraterização global dos abrangidos 

As medidas ativas permitem ao IEM intervir particularmente sobre determinados grupos de desempregados 

que evidenciem condições sociais e económicas de desfavorecimento face ao mercado de trabalho. Importa 

assim efetuar a caraterização dos abrangidos, globalmente, quer em termos de evolução e estrutura, tendo 

sempre em consideração quer a caraterização do desemprego registado quer a atuação desejada, ainda que a 

conjugação destes fatores com outras condições particulares se revelem determinantes para o âmbito das 

intervenções. 

 

Estrutura e evolução dos abrangidos em programas de emprego 

  2012 % 2013 % 2014 % 
Var. % 

2013/12 
Var. % 

2014/13 

         

ABRANGIDOS 2.034 100,0  3.016 100,0  4.299 100,0 48,3  42,5 
         

Homens 987 48,5  1.543 51,2  2.327 54,1 56,3  50,8 

Mulheres 1.047 51,5  1.473 48,8  1.972 45,9 40,7  33,9 
          

Jovens (< 25 anos) 434 21,3  723 24,0  1.163 27,1 66,6  60,9 

Adultos (>= 25 anos) 1.600 78,7  2.293 76,0  3.136 72,9 43,3  36,8 

25 - 34 anos 557 27,4  872 28,9  1.187 27,7 56,6  36,1 

35 - 44 anos 399 19,6  564 18,7  816 19,0 41,4  44,7 

45 - 54 anos 483 23,7  637 21,1  811 18,9 31,9  27,3 

>= 55 anos 161 7,9  220 7,3  322 7,5 36,6  46,4 
         

Desemp. Curta Duração 1.221 60,0  1.450 48,1  1.943 45,2 18,8  34,0 

Desemp. Longa Duração 813 40,0  1.566 51,9  2.356 54,8 92,6  50,4 
         

Nenhum nível de instrução 122 6,0  168 5,6  230 5,4 37,7  36,9 

1º Ciclo Ensino Básico 466 22,9  627 20,8  884 20,6 34,5  41,0 

2º Ciclo Ensino Básico 302 14,8  442 14,7  618 14,4 46,4  39,8 

3º Ciclo Ensino Básico 234 11,5  374 12,4  536 12,5 59,8  43,3 

Ensino Secundário 356 17,5  639 21,2  954 22,2 79,5  49,3 

Ensino Superior  554 27,2  766 25,4  1.077 25,1 38,3  40,6 
                  

Fonte: IEM, IP-RAM 
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A classificação dos abrangidos em programas de emprego por género revela uma tendência de decréscimo 

gradual do peso das mulheres, aproximando-se da estrutura da procura global (44,9%). Ambos os géneros 

registam melhorias muito significativas em volume e variação face ao ano anterior, mas com maior dimensão 

para os homens, o que lhes permite inverter a posição minoritária de anos anteriores. 

O papel interventor do IEM é mais evidente numa análise por grupos etários, observando-se um crescimento 

muito significativo dos jovens abrangidos em programas de emprego (+66,6%), decorrente do reforço do 

programa Estágios Profissionais, mas também da criação do Programa Experiência Jovem, que visa facilitar a 

transição para a vida ativa de jovens com qualificações até ao nível 3 – Ensino secundário regular. Neste âmbito 

salienta-se ainda a criação do programa PROJOVEM em 2014 que fornece mais um instrumento para promover 

a integração de jovens até aos 25 anos, embora, por estar em fase de arranque, não tenha contribuído 

significativamente para a execução em 2014. 

A atuação do IEM para os públicos com mais idade, para os quais é mais difícil obter uma nova colocação no 

mercado de trabalho, especialmente no atual contexto económico, também é reforçada através de um 

enquadramento mais favorável no âmbito dos programas de emprego. O Programa Ocupacional para Seniores 

em vigor até Agosto de 2014, foi incorporado no Programa de Ocupação Temporária para Desempregados 

(POT) a partir de 2014, mantendo-se as condições específicas atribuídas a este público. Este instrumento dá um 

forte contributo para que os desempregados com 55 ou mais anos representem 7,5% dos colocados em 

programas. No entanto, apesar da melhoria do número de participantes em programas, a atuação do IEM é 

limitada face à dimensão dos inscritos neste grupo etário, que os faz corresponder a 15,1% do desemprego 

registado no fim do ano. 

Ainda relativamente aos grupos etários, é de salientar que os abrangidos com 45 ou mais anos representam 

cerca de 26,4% do total em 2014, enquanto que os jovens correspondem a 27,1% das participações, num valor 

muito superior ao correspondente peso nos desempregados inscritos (13,4% no final de dezembro de 2014). 

Também o peso dos desempregados de longa duração evoluiu significativamente em 2014 (+50,4% face a 

2013) representando já 54,9% dos abrangidos em 2014, ilustrando a atuação do Instituto neste sentido, mas 

também acompanhando a evolução do desemprego registado, em que se observa o avolumar dos que 

permanecem em situação de desemprego por 12 ou mais meses. A intervenção passa de facto por este grupo, 

tendo-se inclusivamente aumentado comparativamente pouco o número de abrangidos em situação de 

desemprego de curta duração em 2014.  

Relativamente às habilitações literárias, destaca-se o grupo detentor do ensino superior com 25,1% do total de 

abrangidos, refletindo o peso do programa de estágios profissionais, que constitui uma resposta adequada e 

atrativa para inserção de jovens qualificados no mercado de trabalho, tendo uma boa aceitação quer por parte 

do público-alvo, quer por parte das entidades patronais. Deste modo, este grupo tem uma representatividade 

superior à que detém na estrutura dos inscritos, justificada pelo caráter agravado que o desemprego assume 

para estes indivíduos. 

Por outro lado, o número de abrangidos sem qualificações manteve o seu peso relativo, representando cerca 

de 5,4% das intervenções dos programas de emprego, em paralelo ao seu peso no desemprego registado (6,4% 
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no final de dezembro) e tendo inclusivamente apresentado o menor decréscimo entre os grupos de 

habilitações.  

Observa-se ainda, que 40,3% dos participantes detinham, no máximo, habilitações ao nível do 2º ciclo do 

ensino básico. Este grupo constitui-se como o público-alvo dos programas ocupacionais, que visam dar uma 

experiência de trabalho aos que têm habilitações mais baixas. 

 

4.1.3. Inserção Profissional pelos Programas de Emprego 

As medidas de emprego visam o reforço da empregabilidade e a prevenção do desemprego de longa duração, 

pelo que a avaliação do seu impacto deve considerar o número de pessoas que integraram o mercado de 

trabalho por ação de uma medida ativa de emprego. 

A atuação do IEM no que respeita à inserção profissional dos abrangidos compreende medidas de valorização 

profissional, que proporcionam uma experiência de trabalho em contexto real, medidas que incentivam a 

contratação de grupos com maiores dificuldades de inserção, e ainda medidas de criação do próprio posto de 

trabalho. 

Colocações através dos programas 

Do total de colocações registadas pelo IEM ao longo de 2014, 756 (56,6%) resultam diretamente de uma 

participação num programa de emprego, quer pelo apoio direto à contratação e à criação de postos de 

trabalho, quer pela integração dos participantes nas entidades onde estiveram colocados, no final do período 

do programa. 

Evolução das colocações pelos programas de emprego 

 2012 2013 2014 
Var % 

2013/12 
Var % 

2014/13 

Colocações pelos programas de emprego 430 510 756 18,6 48,0 

 

Este indicador apresenta uma evolução favorável em 2014, de +48,0% face a 2013. Importa salientar que este 

aumento está em contraciclo com a evolução global das colocações, que mantiveram a tendência decrescente 

em 2013 (-5,8%). Deste modo, embora globalmente as colocações efetuadas pelo IEM decresçam 31,4% face a 

2011, foi possível aumentar o número de integrados no mercado de trabalho com recurso a apoios no âmbito 

dos programas de emprego. 

Esta constatação evidencia o caráter incentivador dos apoios à contratação e de outros programas para a 

disponibilização de postos de trabalho, diminuindo os riscos inerentes ao recrutamento de trabalhadores. 
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Criação de postos de trabalho 

No final de 2014, estavam aprovados 588 novos apoios à criação de postos de trabalho, quer pela criação de 

novas entidades, quer pela contratação dos novos trabalhadores em entidades já constituídas, estando 

assegurado o respetivo aumento do volume de emprego. 

 

Criação de postos de trabalho: evolução dos postos aprovados 

 
2012 2013 2014 

Var % 
2013/12 

Var % 
2014/13 

TOTAL 226 484 588 114,2 21,5 

Programa de Incentivos à Contratação (1) 184 418 501 127,2 19,9 

Criação do Próprio Emprego 20 18 6 -10,0 -66,7 

Prog. de Estímulo ao Empreendedorismo de Desemp. (2) 21 48 81 128,6 68,8 

Promotores 14 25 51 78,6 104,0 

Não promotores 7 23 30 228,6 30,4 

Prémio de Autocolocação 1 - - -100,0 0 
(1) Inclui prémios de emprego na sequência de programas de melhoria da empregabilidade. 
(2) Inclui o Programa de Apoio ao Desempregado Empreendedor  

Fonte: IEM, IP-RAM  

 

Este resultado demonstra a crescente procura por este tipo de apoios, destacando-se os apoios à contratação 

no âmbito do Programa de Incentivos à Contratação (PIC) e de outros prémios de contratação após realização 

de outro programa, que promovem fundamentalmente a celebração de contratos sem termo. Estes apoios 

tiveram um acréscimo de 19,9% comparativamente ao realizado em 2013, ascendendo a 501 postos apoiados 

em 2014, e representando 85,2% do total de postos. 

Em termos da criação do próprio posto de trabalho (Criação do Próprio Emprego e Programa de Estímulo ao 

Empreendedorismo de Desempregados), foram aprovadas 51 candidaturas o que corresponde à criação de 87 

postos de trabalho, sendo 57 relativos aos promotores dos projetos e 30 a postos de trabalho por conta de 

outrem nas entidades resultantes destas iniciativas. Embora a falta de confiança no clima económico tenha um 

impacto negativo na criação de novas empresas, estes programas têm-se assumido como alternativas em 

contexto de desemprego elevado e prolongado, sendo uma oportunidade para quem acredita beneficiar da sua 

experiência anterior ou de alguma vantagem diferenciadora dos demais.  

Saliente-se que, a simplificação processual do Programa PEED que permite o acesso a montantes mais elevados 

de apoio financeiro, facultou um acréscimo no número de promotores que recorrem à possibilidade de receber 

de uma vez o montante total das prestações de desemprego para constituição de uma microempresa. 

 

Empregabilidade pós-programa 

O reforço da empregabilidade é objetivo principal dos programas como os estágios ou os programas 

ocupacionais, que envolvem maior número de participantes, enquanto que as medidas de criação de emprego 

e de empresas almejam a integração imediata e efetiva dos participantes no mercado de trabalho.  
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De acordo com os objectivos mais amplos dos programas de emprego, e atendendo às orientações europeias e 

internacionais emanadas no âmbito do contributo para a base de dados Labour Market Policies do Eurostat, as 

saídas para emprego não se limitam às colocações nas entidades enquadradoras do apoio concedido, incluindo 

as colocações em outras entidades, quer através da intervenção do IEM quer por seus próprios meios, 

apuradas imediatamente após a saída ou 6 meses após a saída do programa. 

Desta forma, para aferição da empregabilidade pós-programa consideram-se quer os postos de trabalho 

criados e pagos no ano em curso, quer as saídas para emprego após a participação nas medidas de reforço da 

empregabilidade. 

O quadro seguinte apresenta os dados apurados no período 2012 a 2014, com a ressalva de que os dados 

relativos à empregabilidade dos que terminaram a participação ao longo de 2014 não podem ser totalmente 

apurados, uma vez que não decorreu o prazo de 6 meses recomendado para completar a avaliação pós-

programa e respetiva classificação da saída do programa. 

 

Empregabilidade pós-programa: evolução do número de saídas para emprego 

 

      2012     2013    2014 
Var % 

2013/12 
Var % 

2014/13 

TOTAL  576 619 964 7,5 55,7 

Programas de melhoria da empregabilidade 
(EP, PEJ,PROJ, POD, POS, POTS,POT, EI e VT) 

308 267 489 * -29,2 83,1 

Posto de trabalho criado e pago no período 
(CPE, PAC, PADE, PIC e prémios de emprego) 

268 352 475 31,3 34,9 

* Valores provisórios, não tendo sido finalizada a análise da empregabilidade aos 6 meses após a saída. 

 

Verifica-se, em 2014, um aumento do número global de saídas para emprego de 55,7% face ao ano anterior e 

de 67,4% em relação a 2012 . Este resultado decorre da redução acentuada no indicador relativo às saídas para 

emprego após a participação em programa de reforço da empregabilidade, sendo compensado parcialmente 

pelo crescimento do número de postos de trabalho criados.  

Importa referir novamente que o valor apurado em 2014 é parcial, sendo expectável que possa melhorar, dado 

que os participantes que não foram integrados na entidade em que desenvolveram o programa podem vir a 

obter uma colocação noutra entidade, posteriormente. 

4.2. Programas de Formação e Emprego 

Este conjunto de medidas visa apoiar a inserção profissional de jovens e de adultos desempregados, 

promovendo uma maior empregabilidade e adaptabilidade, pela aquisição e ajustamento das competências às 

necessidades dos empregadores. 
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4.2.1 Estágios Profissionais 

O programa de Estágios Profissionais visa facilitar uma futura inserção profissional dos jovens desempregados, 

até aos 35 anos, complementando uma qualificação pré-existente, através de uma formação prática a decorrer 

em contexto laboral. 

Com a redação dada pela Portaria n.º 230/2014 de 11 de dezembro, o programa de estágios tem a duração das 

participações de 9 meses, e prevê a atribuição de uma bolsa, comparticipada pelo IEM, estabelecida de acordo 

com os níveis de habilitação dos colocados, bem como de um subsídio de transporte e de alimentação. A 

participação neste programa é abrangida pelo regime geral da Segurança Social, com o IEM a assegurar o papel 

de entidade contribuinte quando os estágios decorram em entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos. 

De forma a incentivar a admissão dos estagiários é concedido um apoio financeiro às entidades privadas com 

ou sem fins lucrativos que, no prazo de um mês após o final do estágio, celebrem contratos sem termo ou a 

termo por período não inferior a um ano, que resultem na criação líquida de posto de trabalho. 

Esta medida ativa de emprego tem apresentado resultados muito positivos ao longo dos anos, a diferentes 

níveis, nomeadamente no reforço das competências técnicas e pessoais necessárias a uma adequada transição 

dos jovens para a vida ativa e na melhoria das taxas de empregabilidade dos jovens que beneficiam deste 

programa. 

Ao longo do ano de 2014 decorreram 1.110 estágios profissionais, representando um aumento de 48,2% face 

ao ano anterior, ou seja mais 361 abrangidos. Foram ainda aprovados 21 Prémios de Emprego, recompensando 

a integração do estagiário após o programa, e pagos 16 prémios de emprego no decurso do ano. 

Estágios Profissionais 

  2012 % 2013 % 2014 % 
Var % 

2013/12 
Var % 

2014/13 

         

Abrangidos 618 - 756 - 1.126 - 22,3 48,9 
         

Estágios 605 100,0 749 100,0 1.110 100,0 23,8 48,2 

Entidades Públicas 250 41,3 339 45,3 498 44,9 35,6 46,9 

Ent. Privadas sem fins lucrativos 181 29,9 258 34,4 391 35,2 42,5 51,6 

Ent. Privadas com fins lucrativos 174 28,8 152 20,3 221 19,9 -12,6 45,4 
         

Iniciaram 162 26,8 586 78,2 671 60,5 261,7 45,5 
         

Taxa de empregabilidade (%)         

Global 39,9 - 44,0 - * 30,4 - 10,3 -30,9 

Ent. privadas com ou sem fins lucrativos  47,1 - 54,5 - * 37,8 - 15,7 -30,6 
         

Prémios de Emprego         

Postos Aprovados 10 - 10 - 21 - 0,0 110,0 

Postos criados 13 - 7 - 16 - -46,2 128,6 
         

Execução Financeira (€) 3.491.525,63 - 2.527.634,53 - 3.851.169,50 - -29,3 52,4 

* Valores provisórios apurados com base na informação disponível à data.      

 

O aumento do número de estágios foi alcançado pelo bom nível realizado em estágios em entidades públicas e 

privadas sem fins lucrativos, em que a comparticipação do IEM é mais abrangente, compensando a redução 
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verificada na adesão das entidades privadas com fins lucrativos. De facto, o fraco desempenho da economia 

reduz as necessidades de mão-de-obra e impõe constrangimentos à integração de quadros qualificados, 

mesmo num contexto de estágio. 

Esta situação tem impacto no desempenho global da medida mas também nos índices de empregabilidade, 

uma vez que as entidades privadas com fins lucrativos possuem maior potencial de empregabilidade pós-

programa. Efetivamente, as entidades coletivas de direito público estão sujeitas às orientações atuais de 

restrição total de admissão de trabalhadores na administração pública, enquanto que diversas associações e 

outras instituições sem fins lucrativos evidenciam mais dificuldades de funcionamento e financiamento em 

cenários desfavoráveis. 

Dos estágios em curso em 2014, 55,1% foram realizados em entidades privadas, com ou sem fins lucrativos, 

tendo as entidades públicas assumido 44,9% do total de estágios. 

Verifica-se uma redução acentuada da taxa de empregabilidade global no período, que ascendia a 39,9% em 

2012, passando para 44,0% em 2013 e para um resultado parcial e provisório de 30,4% em 2014, em virtude da 

recessão económica atual, que desincentiva a celebração de contratos. Este último resultado é provisório uma 

vez que o processo de aferição implica complementar a situação imediata à saída com uma análise quando 

perfaz 6 meses após o término do programa, segundo orientações o gabinete de estatística da União Europeia - 

Eurostat. 

Pelo exposto acima, relativamente à incapacidade de recrutamento das entidades públicas que enquadram os 

estágios, importa aferir a taxa de empregabilidade considerando apenas as empresas privadas com e sem fins 

lucrativos, que aumentou de 47,1% em 2012 para 54,5% em 2013 e, embora apurada apenas parcialmente, 

fixou-se provisoriamente em 37,8% em 2014, reforçando a pertinência destas iniciativas.  

Tendo em consideração o contexto económico atual, este programa continua a ser considerado prioritário e 

uma resposta eficaz no combate ao desemprego dos jovens e ao caráter agravado que assume o desemprego 

dos qualificados.  

O quadro seguinte permite uma breve análise aos estágios em curso ao longo de 2014: 62,3% do total de 

estagiários são mulheres; 53,1% têm menos de 25 anos; cerca de 69,2% dos estagiários são desempregados de 

curta duração e 78,1% dos abrangidos possuem uma habilitação de nível superior. Com a revisão do programa 

em 2012, o nível 4 do Quadro Nacional de Qualificações passou a ser o requisito mínimo de qualificação, 

excluindo os candidatos que apenas detêm o 3º ciclo do ensino básico.  

Esta situação é semelhante à do ano anterior, destacando-se apenas o decréscimo da proporção relativa dos 

desempregados de longa duração. 
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Estágios Profissionais - Caraterização dos estagiários 

  2012 % 2013 % 2014 % 
Var. % 

2013/12 
Var. % 

2014/13 
         

TOTAL 605 100,0 749 100,0 1.110 100,0 23,8 48,2 
         

Homens 216 35,7 275 36,7 419 37,7 27,3 52,4 

Mulheres 389 64,3 474 63,3 691 62,3 21,9 45,8 
         

< 25 anos 311 51,4 384 51,3 589 53,1 23,5 53,4 

25 - 34 anos 289 47,8 359 47,9 505 45,5 24,2 40,7 

35 - 44 anos 5 0,8 6 0,8 16 1,4 20,0 166,7 
         

Desemp. de curta duração 441 72,9 480 64,1 768 69,2 8,8 60,0 

Desemp. de longa duração 164 27,1 269 35,9 342 30,8 64,0 27,1 
         

3º ciclo ensino básico 4 0,7 - - - - -100,0 - 

Ensino secundário 116 19,2 132 17,6 243 21,9 13,8 84,1 

Ensino superior  485 80,2 617 82,4 867 78,1 27,2 40,5 

 

 

4.2.2. Estágios Profissionais na Europa 

A aposta na valorização pessoal constitui hoje uma mais-valia potenciadora e facilitadora da inserção no 

mercado de trabalho. Conscientes desta realidade, pretende-se com este programa, regulamentado pela 

Portaria n.º 60/2008, de 15 de maio, proporcionar aos jovens qualificados em situação de desemprego, um 

estágio profissional num país da União Europeia, reforçando deste modo, por força da interação com outros 

processos de organização do trabalho e de gestão, as suas competências a nível profissional, social e pessoal. 

Ao longo de 2014 foram apoiados 13 estágios profissionais na Europa, a que corresponde uma execução 

financeira de € 38.339,25. 

 

4.2.3. Programa Experiência jovem 

O combate ao desemprego jovem, que assume proporções especialmente elevadas na Região, é hoje uma das 

prioridades das políticas de emprego a nível regional, nacional e internacional, com diversos organismos a 

alertarem para a necessidade de minorar e prevenir este fenómeno com impactos profundos na sociedade 

atual e futura. 

Reconhecendo o caráter agravado do desemprego nos jovens, este grupo etário tem beneficiado de atenção 

especial no âmbito das medidas ativas de emprego desenvolvidas pelo IEM, nomeadamente os Estágios 

Profissionais.  

Todavia, e porque nem todos os jovens desempregados são elegíveis para participar nos Estágios Profissionais, 

em virtude de não deterem as habilitações académicas necessárias, o IEM criou um novo programa, 

direcionado para os jovens com menos formação, de modo a que possam também beneficiar de uma 

experiência em contexto real de trabalho, em entidades de natureza privada. 
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Assim, o Programa Experiência Jovem (PEJ), criado pela Portaria n.º 16/2013, de 5 de março, visa combater o 

desemprego jovem, evitando que este se torne estrutural, e orientando parte dos recursos disponíveis para 

esta faixa de desempregados, criando-se oportunidades de integração no mercado de trabalho.  

Ao abrigo do PEJ, os jovens desempregados até aos 30 anos, sem experiência profissional significativa e com 

habilitações inferiores ao nível 4 do Quadro Nacional de Qualificações, são integrados em entidades privadas, 

por um período de 6 meses. Durante o período de experiência, é facultada uma bolsa aos colocados, subsídio 

de refeição e de transporte. De forma a incentivar a admissão dos jovens após o programa, foram criados 

prémios à contratação. 

Em relação ao ano anterior, o programa de experiência jovem apresenta um acréscimo em termos de atividade 

física de 91,7% (mais 176 abrangidos) e em termos financeiros, com mais 84,5% (mais € 349.592,56). 

Os acréscimos verificados devem-se essencialmente ao facto de ser o segundo ano de implementação da 

medida, tendo-se iniciado 2 fases em 2013 (1º ano de implementação) e 3 fases em 2014, o que vem também 

explicar o acréscimo de 53,1% nos inícios de 2014 em relação a 2013.  

 

Programa Experiência Jovem  - PEJ 

  2013 % 2014 % 
Var % 

2014/13 

      

Abrangidos 192 - 368 - 91,7 

PEJ 192 100,0 350 100,0 82,3 

Ent. Privadas com fins lucrativos 165 85,9 319 91,1 93,3 

Ent. Privadas sem fins lucrativos 27 14,1 31 8,9 14,8 

Iniciaram 192 100,0 294 84,0 53,1 

Taxa de empregabilidade (%)      

Global 24,3 - * 21,6 - -11,1 

Ent. privadas com fins lucrativos  28,4 - * 22,4 - -21,1 

Prémios de Emprego      

Postos Aprovados - - 22 - - 

Postos criados - - 18 - - 

Execução Financeira (€) 413.858,80 - 763.451,36 - 84,5 

* Valores provisórios apurados com base na informação disponível à data. 

 

Verifica-se uma redução na taxa de empregabilidade global no período, que ascendia 24,3% em 2013, 

passando para um valor provisório de 21,6% em 2014, sendo expectável que possa melhorar, uma vez que não 

decorreu o prazo de 6 meses após a saída do programa, de acordo com orientações europeias e internacionais, 

para completar a avaliação pós-programa e respetiva classificação da saída do programa. De facto, os 

participantes que não foram integrados na entidade em que desenvolveram o programa podem vir a obter 

uma colocação noutra entidade, posteriormente. 
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Programa Experiência Jovem  - Caraterização dos abrangidos 

  2013 % 2014 % 
Var. % 

2014/13 
      

TOTAL 192 100,0 350 100,0 82,3 
      

Homens 94 49,0 189 54,0 101,1 

Mulheres 98 51,0 161 46,0 64,3 
      

< 25 anos 159 82,8 288 82,3 81,1 

25 - 30 anos 33 17,2 62 17,7 87,9 
      

Desemp. de curta duração 94 49,0 203 58,0 116,0 

Desemp. de longa duração 98 51,0 147 42,0 50,0 
      

Primeiro Emprego 137 71,4 247 70,6 80,3 

Novo Emprego 55 28,6 103 29,4 87,3 

      

Nenhum nível de instrução 0 - 1 0,3 - 

1º Ciclo Ensino Básico 9 4,7 24 6,9 166,7 

2º Ciclo Ensino Básico 23 12,0 60 17,1 160,9 

3º ciclo ensino básico 68 35,4 121 34,6 77,9 

Ensino secundário 92 47,9 144 41,1 56,5 

 

Em 2014, foi possível colocar 350 jovens, dos quais 82,3% com idade inferior 25 anos, e 58,9% com habilitação 

inferior ao ensino secundário. Do total de jovens integrados, 70,6% não possuíam qualquer experiência 

profissional anterior e 58,0% estavam em situação de desemprego há menos de 12 meses. 

A execução financeira realizada em 2014, neste âmbito é de € 763.451,36, correspondente à comparticipação 

do IEM na bolsa mensal aos abrangidos e no seguro de acidentes de trabalho.  

 

4.2.4. Programa PROJOVEM 

O combate ao desemprego jovem, que assume proporções especialmente elevadas na Região, é hoje uma das 

prioridades das políticas de emprego a nível regional, nacional e internacional, com diversos organismos a 

alertarem para a necessidade de reduzir e prevenir este fenómeno com impactos profundos na sociedade atual 

e futura.  

O Conselho Europeu e o Parlamento Europeu reiteraram a importância crucial e a urgência de fazer face ao 

problema do desemprego juvenil, evidenciando as potencialidades de iniciativas relacionadas com as garantias 

para jovens e o quadro de qualidade para os estágios.  

Neste sentido foi elaborada uma recomendação para os jovens, criando a iniciativa Garantia Jovem a que 

Portugal e a Região aderiram, no âmbito da qual se pretende garantir a todos os jovens com menos de 25 anos 

de idade, uma oportunidade de qualidade, seja de emprego, de educação, formação profissional ou estágio, no 

prazo de quatro meses após ficarem desempregados ou saírem da educação formal.  

Os jovens, de acordo com a referida Recomendação, que não trabalhem, que não estudem e não estejam a 

frequentar qualquer formação, devem ser sinalizados como NEET - Neither in Employment, Education or 

Training, devendo ser posteriormente encaminhados para as diferentes áreas de intervenção. 
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Assim, o Programa PROJOVEM, criado pela Portaria n.º 136/2014, de 6 de agosto, visa combater o desemprego 

jovem, evitando que este se torne estrutural, e orientando parte dos recursos disponíveis para esta faixa de 

desempregados, criando-se oportunidades de integração no mercado de trabalho.  

Este programa integra duas medidas, tendo em atenção os níveis de qualificação dos jovens, uma delas 

abrangerá os jovens com qualificação de nível 2 e 3 do Quadro Nacional de Qualificações – a Experiência 

Garantia e a outra os jovens com níveis de qualificação superior – o Estágio Garantia. 

Ao abrigo do PROJOVEM - Experiência Garantia, os jovens desempregados com idade entre 18 e 24 anos, com 

habilitações de nível 2 ou 3 do Quadro Nacional de Qualificações, são integrados em entidades privadas com 

ou sem fins lucrativos, por um período de 6 meses, podendo ser prorrogado por mais 3 meses caso a entidade 

enquadradora se comprometa a celebrar com o participante um contrato de trabalho por escrito, de duração 

não inferior a nove meses. Durante o período de experiência, é facultada uma bolsa aos colocados, subsídio de 

refeição e de transporte.  

Na medida Estágio Garantia do PROJOVEM, os jovens com idade entre 18 e 24 anos, com habilitações de nível 

superior a 4 do Quadro Nacional de Qualificações e que após a obtenção da qualificação não tenham tido uma 

experiência na área por um período superior a 6 meses, são integrados em entidades privadas com ou sem fins 

lucrativos, por um período de 9 meses, podendo ser prorrogado por mais 3 meses caso a entidade 

enquadradora se comprometa a celebrar com o participante um contrato de trabalho por escrito, de duração 

não inferior a doze meses. Durante o período de experiência, é facultada uma bolsa aos colocados, subsídio de 

refeição e de transporte.  

De forma a incentivar a admissão dos jovens após o programa, foram criados prémios à contratação.  

Em 2014 (meses de novembro e dezembro), primeiro ano de implementação deste programa, foi possível 

colocar 38 jovens, dos quais 21 no  Estágio Garantia e 17 no Experiência Garantia, 92,1% com habilitação igual 

ou superior ao ensino secundário. Do total de jovens integrados, 73,7% estavam em situação de desemprego 

há menos de 12 meses e 55,3% não possuíam qualquer experiência profissional anterior.  

A execução financeira realizada em 2014, neste âmbito é de € 10.369,43, correspondente à comparticipação do 

IEM na bolsa mensal aos abrangidos e no seguro de acidentes de trabalho.  

4.3. Incentivos à Criação de Emprego e Empresas 

Um dos objetivos do IEM é criar emprego e fomentar o espírito empresarial, dinamizando iniciativas 

empresariais geradoras de emprego.  

As diretrizes da União Europeia em matéria de emprego demonstraram que a criação de empresas e o 

crescimento das PME são os principais fatores responsáveis pela criação de postos de trabalho. 

Este conjunto de medidas tem por objetivo contribuir para a criação de emprego sustentado (em empresas já 

existentes ou a criar), para o reforço do empreendedorismo e do desenvolvimento local e para o combate à 

precariedade do emprego. 
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4.3.1. Programa de Incentivos à Contratação - PIC 

O programa Incentivos à Contratação visa estimular a criação líquida de postos de trabalho, incentivando os 

empregadores a recorrer aos serviços de emprego quando pretendam recrutar novos trabalhadores. 

Com este programa, criado pela Portaria n.º 16/2009 de 23 de fevereiro, pretende-se promover a celebração 

de contratos sem termo, ou no caso de contratação a termo, a sua conversão para um vínculo sem termo, bem 

como estimular a seleção e recrutamento dos grupos de mais difícil inserção ou reinserção profissional. 

Em 2014 foram aprovados 286 projetos de emprego, a que corresponde a criação líquida de 442 novos postos 

de trabalhos, resultado superior aos registados em anos anteriores, ultrapassados os constrangimentos 

impostos pela execução do Programa de Ajustamento Económico e Financeiro (PAEF).  

Contabilizam-se 341 postos de trabalho para os quais foram atribuídos apoios financeiros ao longo do ano. 

Embora se traduza num crescimento, de +14,0% face ao ano anterior, é inferior ao que se verificou em termos 

de aprovações (-22,9%). De facto, dos 442 postos aprovados em 2014, 276  não foram pagos por diversas  razões, 

nomeadamente por serem aprovados no final do ano, por as entidades estarem em processo de recrutamento 

ou por existirem procedimentos administrativos em execução, transitando o seu pagamento para 2015.  

Importa ainda salientar que, embora o contexto económico não seja favorável à celebração de contrato sem 

termo, o apoio sob  forma de prémio de emprego, que incentiva esta modalidade de contratação, tem ganho 

peso relativo face à modalidade de apoio à contratação a termo, correspondendo a 91,2% dos postos pagos em 

2014. 

Programa de Incentivos à Contratação - PIC 

  2012 2013 2014 
Var % 

2013/12 
Var % 

2014/13 

Projetos aprovados 106 241 286 127,4 18,7 

Postos de trabalho aprovados 174 400 442 129,9 10,5 

Postos de trabalho criados* 204 299 341 46,6 14,0 

Prémio de Criação de Postos de Trabalho  142 268 311 88,7 16,0 

Apoios à Contratação  62 31 30 -50,0 -3,2 

Execução financeira 1.082.303,67 1.875.147,15 2.229.181,42 73,3 18,9 

* Postos de trabalho pagos no ano decorrente. 

 

Uma caraterização sintética dos abrangidos denota que as mulheres representam 55,1% dos que foram 

integrados no mercado de trabalho com recurso a este apoio, com os adultos entre 25 e 44 anos a 

representarem 63,9% do total de contratados. Apesar de o número de jovens com menos de 25 anos apoiados 

se ter mantido estável face a 2013, a sua proporção diminuiu, passando de 16,4% em 2013 para 14,1% em 

2014, o mesmo acontece com o grupo etário seguinte, dos 25 aos 34 anos, que decresce para uma proporção 

de 35,2% dos apoiados. Destaca-se ainda a contratação de 75 desempregados com 45 ou mais anos (22,0%).  

A vasta maioria dos desempregados estava à procura de novo emprego (95,9%), sendo que 69,2% do total de 

postos apoiados integraram desempregados de longa duração. Por habilitações, 2014 regista a contratação por 
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conta de outrem de apenas 4 desempregados sem qualquer nível de instrução e de 38 detentores do 1º ciclo 

do ensino básico. O peso dos abrangidos com educação de nível superior ascendeu a 10,9%, apresentando um 

decréscimo no último triénio, totalizando 37 postos criados em 2014. 

 

4.3.2. Criação do Próprio Emprego por Beneficiários das Prestações de Desemprego - CPE 

Este programa, criado pela Portaria 101/2001 de 6 de setembro, pretende estimular a criação do próprio posto 

de trabalho por parte de desempregados, sendo-lhes facultada a possibilidade de requererem a totalidade das 

prestações de desemprego de que são beneficiários (subsídio de desemprego ou subsídio social de 

desemprego), de uma só vez, mediante a apresentação de um projeto de emprego que demonstre viabilidade 

económica e financeira e assegure o seu emprego a tempo inteiro. Acresce ainda a possibilidade de concessão 

de um subsídio especial, a fundo perdido, nos casos em que o montante global das prestações de desemprego 

se mostrar insuficiente para a realização do projeto. 

Ao longo de 2014 foram aprovados 6 projetos de emprego, a que correspondem 6 novos postos de trabalho. 

Foram criados 4 postos de trabalho em 2014, contabilizados tendo em consideração a data de pagamento dos 

apoios financeiros, apresentando um enorme decréscimo face a 2013 (-78,9%) e a 2012 (-84,6%). Esta redução 

deve-se essencialmente a uma maior adesão ao Programa de Estímulo ao Empreendedorismo de Desempregados 

(PEED), criado em 2013, que permite aceder a um montante de apoios superior. 

Criação do Próprio Emprego - CPE 

  2012 2013 2014 
Var % 

2013/12 
Var % 

2014/13 
      

Projetos aprovados 17 17 6 0,0 -64,7 

Postos de trabalho aprovados 20 18 6 -10,0 -66,7 

Postos de trabalho criados* 26 19 4 -26,9 -78,9 

Dos quais com Subsídio Especial 4 6 1 50,0 -83,3 

Execução Financeira (€) 16.515,17 30.549,67 5.936,40 85,0 80,6 

* Postos de trabalho pagos no ano decorrente. 

 

Os promotores dos projetos são homens (4 abrangidos), dos quais 2 dos promotores eram licenciados, 1 

detinha o 3º ciclo do ensino básico e 1 o 2º ciclo do ensino básico. Todos os desempregados apoiados eram 

adultos, essencialmente com idades entre os 25 e os 44 anos.  

Salienta-se ainda que, como é expectável, apenas 1 dos 4 postos foram preenchidos por desempregados em 

situação de desemprego de longa duração, uma vez que o efeito de receber de uma vez o montante das 

prestações é menos vantajoso quanto mais tempo decorre sobre a data de início do pagamento das prestações 

de desemprego e a apresentação da candidatura. 
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4.3.3. Programa de Estímulo ao Empreendedorismo de Desempregados - PEED 

O PEED, criado pela Portaria n.º 32/2013, de 13 de maio, mantém o objetivo do Programa de apoio ao 

Desempregado Empreendedor (PADE), programa que veio substituir, nomeadamente, incentivar e apoiar a 

criação do próprio emprego por parte de desempregados com espírito empresarial, bem como contribuir para 

a eventual criação de outros postos de trabalho necessários ao desenvolvimento do referido projeto.  

Esta medida, que inclui apoios financeiros à criação de postos de trabalho e ao investimento, é um instrumento 

de atuação determinante face ao aumento da procura de soluções para criação do próprio emprego, num 

contexto de aumento do desemprego. Os projetos aprovados refletem o risco e o desafio que as pessoas em 

situação de desemprego decidiram assumir e enfrentar e constituem uma resposta consciente, positiva e válida 

ao problema do desemprego, que os serviços de emprego estão empenhados em apoiar e incentivar. 

Este programa possibilita o acesso a montantes mais elevados do que os previstos pelo programa de Criação do 

Próprio Emprego - CPE, e a sua reformulação em 2013, decorreu da necessidade de conjugar uma maior 

racionalização dos recursos, com um maior estímulo à criação de postos de trabalho.  

Os projetos aprovados refletem o risco e o desafio que as pessoas em situação de desemprego decidiram 

assumir, enfrentar e constituem uma resposta consciente, positiva e válida ao problema de desemprego, que 

os serviços de emprego estão empenhados em apoiar e incentivar. Assim sendo, em 2014 foram aprovados 45 

projetos de emprego (mais 25 que no ano anterior), que correspondem a 81 novos postos de trabalho (mais 33 

que em 2013). Foram ainda atribuídos 82 prémios de criação líquida de postos de trabalho, que se traduz num 

crescimento muito significativo, de mais 256,5% face a 2013, para além de apoios ao investimento. 

Programa de Estímulo ao Empreendedorismo de Desempregados – PEED 

  2012 2013 2014 
Var % 

2013/12 
Var % 

2014/13 

Projetos aprovados 13 20 45 53,8 125,0 

Postos de trabalho aprovados 21 48 81 128,6 68,8 

Postos de trabalho criados* 19 23 82 21,1 256,5 

dos quais, Promotores* 14 17 55 21,4 223,5 

Execução financeira 489.415,04 464.508,77 754.009,52 -5,1 62,3 

* Postos de trabalho pagos no ano decorrente. 
 

 

Dos 82 beneficiários destes apoios em 2014, promotores ou não promotores, 42 eram desempregados de 

longa duração, 79 estavam inscritos como desempregados à procura de novo emprego, 65 tinham idades entre 

os 25 e os 44 anos, 7 tinham mais de 45 anos e 32 foram preenchidos por homens. Em termos de habilitações 

literárias, destacam-se os indivíduos com o ensino secundário completo que formam o grupo mais significativo 

(34), seguindo-se os detentores do 3º ciclo do ensino básico, com 16 beneficiários. É significativo registar um 

posto ocupado por um desempregado sem qualquer nível de habilitação, enquanto, no outro extremo, 15 

licenciados foram contratados com recurso aos apoios no âmbito destas medidas. 
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4.4. Programas Ocupacionais 

Os programas ocupacionais têm por objetivo integrar desempregados inscritos no IEM em atividades 

socialmente úteis, às quais o normal funcionamento do mercado não dá resposta, desenvolvidas por entidades 

públicas ou privadas sem fins lucrativos, por um período de tempo limitado, enquanto não surge outra 

alternativa de trabalho ou formação. 

Não sendo programas que visam a integração imediata, são medidas que permitem evitar o afastamento 

prolongado do mercado de trabalho, mantendo-os em contacto com outros trabalhadores e outras atividades, 

evitando o seu isolamento e combatendo a tendência para a desmotivação e marginalização.  

 

4.4.1. Programa de Ocupação Temporária para Desempregados – POT 

Ao longo de vários anos a Região, através de diferentes programas de emprego, Programa Ocupacional de 

Trabalhadores Subsidiados, Programa Ocupacional de Desempregados e Programa Ocupacional para Seniores, 

tem proporcionado aos desempregados uma atividade temporária, dotando-os de mais experiência e, 

simultaneamente, evitando que fiquem afastados do mercado de trabalho durante muito tempo. 

Estas medidas ativas de emprego têm recebido por parte das entidades intervenientes e dos desempregados 

uma grande aceitação, pelo que as mesmas devem ter continuidade. 

Decorrente da experiência entretanto acumulada destes programas, houve necessidade de se introduzirem 

alterações, para que os mesmos fossem simplificados e melhorados, chamando também as entidades que 

beneficiam do trabalho dos desempregados, a colaborar no suporte financeiro necessário à manutenção deste 

tipo de medida de emprego. 

Face ao orçamento disponível anualmente para este programa, as entidades ficam sujeitas a um plafond anual 

de candidaturas, cabendo-lhes também contribuírem no pagamento dos subsídios de alimentação e transporte 

devidos aos desempregados abrangidos.  

Com a criação do Programa de Ocupação Temporária de Desempregados (POT), pela Portaria n.º 137/2014 de 

6 de agosto, procede-se à revogação dos programas supra referidos e à sua junção num só diploma legal, 

agilizando-se o processo de candidatura e harmonizando-se todos os demais procedimentos. 

Como forma de incentivar a admissão dos desempregados no final do programa, por parte das entidades 

privadas, é prevista a atribuição de um prémio de emprego.  

Em 2014 foi possível colocar 479 desempregados, dos quais 80,0% eram não subsidiados, 13,6% com idade 

superior ou igual a 55 anos (o que lhes proporciona uma ocupação de 24 meses) e os restantes 6,5% eram 

subsidiados.  

Os ocupados eram na sua maioria homens (58,0%), desempregados de longa duração  (81,0%) e inscritos à 

procura de novo emprego (95,4%). 
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A execução financeira realizada em 2014, neste âmbito é de € 356.020,10, correspondente à comparticipação 

do IEM na bolsa mensal aos abrangidos e no seguro de acidentes de trabalho.  

 

4.4.2. Programas Ocupacionais para Desempregados - POD 

Os Programas Ocupacionais para Desempregados promovem a inserção profissional dos desempregados 

através da realização de atividades que satisfaçam necessidades sociais ou coletivas temporárias, a nível local 

ou regional, por um período de 9 meses. Possibilita-se deste modo aos desempregados que não beneficiem de 

prestações de desemprego, além de um rendimento de subsistência, uma experiência de trabalho e formação 

suplementar que lhes facilite, no futuro, a obtenção de um emprego estável ou a criação do próprio emprego. 

Embora este programa, criado em 2003, tenha recebido uma grande aceitação por parte das entidades 

intervenientes e dos seus destinatários, foi necessário proceder à sua alteração, concretizada pela entrada em 

vigor da Portaria n.º 48/2012, de 11 de abril. Deste modo, procurou-se abranger um maior número de pessoas 

face aos recursos disponíveis, bem como introduzir melhorias processuais e incentivar a celebração de 

contratos de trabalho no final da participação, através da concessão de prémios de emprego, para as entidades 

privadas sem fins lucrativos. Com a publicação do Programa de Ocupação Temporária de Desempregados 

(POT), pela Portaria n.º 137/2014 de 6 de agosto este programa foi revogado, mantendo-se em atividade 

apenas até terminarem as ocupações em curso. 

Ao longo de 2014, 923 desempregados participaram em atividades ocupacionais, traduzindo-se num acréscimo 

de 28,2% em relação ao ano anterior e quase quadruplicando o número alcançado em 2012 . E foram 

atribuídos 10 prémios de emprego na sequência da participação.  

Verifica-se um decréscimo nos inícios de 2014, resultante da suspensão do programa em fevereiro, com a nova 

legislação do POT ,em agosto, que substitui os programas ocupacionais: POD, POS e POTS. 

                              

Programas Ocupacionais para Desempregados - POD 

  2012 % 2013 % 2014 % 
Var % 

2013/12 
Var % 

2014/13 

         

Abrangidos 244 - 728 - 933 - 198,4 28,2 

Ocupados 244 100,0 727 100,0 923 100,0 198,0 27,0 

Entidades Públicas e equiparadas * 149 61,1 499 68,6 670 72,6 234,9 34,3 

Ent. Privadas sem fins Lucrativos 95 38,9 228 31,4 253 27,4 140,0 11,0 

Iniciaram 96 39,3 639 87,9 415 45,0 565,6 -35,1 

Prémios de Emprego         

Postos Aprovados - - 2 - 10 - - 400,0 

Postos criados** - - 1 - 10 - - 900,0 

Execução Financeira (€) 652.410,85 - 1.535.403,09 - 3.265.435,16 - 135,3 112,7 

* De acordo com a Portaria n.º 44/2013, de 24 de junho, inclui as entidades de direito privado cujo capital seja maioritária ou totalmente 
público e que prossigam atividades de interesse público e coletivo. 

** Postos de trabalho pagos no ano decorrente. 
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Este programa tem gozado de uma recetividade muito elevada por parte das entidades e dos trabalhadores, 

por se constituir como uma solução de melhoria da empregabilidade num contexto recessivo. Com estes níveis 

de execução, importa realçar o impacto obtido através deste programa no combate à exclusão social, 

abrangendo desempregados sem o direito a prestações de desemprego.  

O peso das entidades privadas sem fins lucrativos, à semelhança do ano anterior, reduziu-se ligeiramente em 

2014, representando cerca 27,4% da atividade global. 

Destaca-se de entre o conjunto de ocupados ao longo de 2014, essencialmente os desempregados à procura de 

novo emprego (91,9%), o peso conferido a grupos em situação de desfavorecimento face ao mercado laboral, 

nomeadamente os desempregados de longa duração (68,3% dos participantes), os jovens com menos de 25 

anos (14,0%) e os indivíduos com 45 ou mais anos (24,4%), facultando-lhes uma experiência profissional que 

facilita a inserção no mercado de trabalho. O peso dos jovens no total diminuiu, apesar do aumento do número 

de abrangidos com menos de 25 anos. 

Por habilitações, registam-se 60 participantes que não possuem qualquer nível de escolaridade (6,5%) e 209 

com o ensino secundário completo (22,6%). O grupo mais numeroso é o dos indivíduos que detêm o 1º ciclo do 

ensino básico (25,7%). As mulheres representam 35,4% dos abrangidos em 2014, verificando-se uma 

diminuição na proporção como se tem vindo a verificar nos anos anteriores. O aumento do número de 

participantes foi mais intenso nos grupos menos numerosos, como os diplomados do ensino superior (+70,2%) 

e os que têm idade superior ou igual a 55 anos (66,7%).  

 

Programas Ocupacionais para Desempregados - Caraterização dos ocupados 

  2012 % 2013 % 2014 % 
Var. % 

2013/12 
Var. % 

2014/13 

TOTAL 244 100,0 727 100,0 923 100,0 198,0 27,0 

     
  

 
 

  
  

 
    

 
 

Homens 125 51,2 407 56,0 596 64,6 225,6 46,6 

Mulheres 119 48,8 320 44,0 327 35,4 168,9 2,2 
     

  
 

 

  
  

 
    

 
 

< 25 anos 45 18,4 112 15,4 129 14,0 148,9 15,2 

25 - 34 anos 73 29,9 246 33,8 289 31,3 237,0 17,5 

35 - 44 anos 74 30,3 214 29,4 280 30,3 189,2 30,8 

45 - 54 anos 45 18,4 140 19,3 200 21,7 211,1 42,9 

>= 55 anos 7 2,9 15 2,1 25 2,7 114,3 66,7 
     

  
 

 

  
  

 
    

 
 

Desemp. de Curta Duração 102 41,8 229 31,5 293 31,7 124,5 27,9 

Desemp. de Longa Duração 142 58,2 498 68,5 630 68,3 250,7 26,5 
     

  
 

 

  
  

 
    

 
 

Primeiro Emprego 11 4,5 67 9,2 75 8,1 509,1 11,9 

Novo Emprego 233 95,5 660 90,8 848 91,9 183,3 28,5 

  
  

 
    

 
 

Nenhum nível de instrução 11 4,5 37 5,1 60 6,5 236,4 62,2 

1º Ciclo Ensino Básico 45 18,4 149 20,5 237 25,7 231,1 59,1 

2º Ciclo Ensino Básico 43 17,6 145 19,9 174 18,9 237,2 20,0 

3º Ciclo Ensino Básico 53 21,7 132 18,2 158 17,1 149,1 19,7 

Ensino Secundário 78 32,0 193 26,5 209 22,6 147,4 8,3 

Ensino Superior  14 5,7 71 9,8 85 9,2 407,1 70,2 

 

  



2014 |EMPREGO E COESÃO SOCIAL: BREVE BALANÇO 

INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA |87 

4.4.3. Programas Ocupacionais para Seniores - POS 

Face aos objetivos da política regional de emprego, que elegeu o combate e prevenção do desemprego de 

longa duração, torna-se determinante fornecer um apoio particular aos desempregados com idade igual ou 

superior a 55 anos, que por esse facto, padecem de dificuldades acrescidas de inserção profissional. Acresce 

ainda a necessidade premente dos que não são beneficiários das prestações de desemprego de usufruírem de 

algum rendimento para a subsistência das suas famílias. 

Assim, criou-se, pela Portaria n.º 18/2009 de 23 de fevereiro, o Programa Ocupacional para Seniores, tendo por 

objetivo integrar estes desempregados em atividades socialmente úteis, desenvolvidas por entidades públicas 

ou privadas sem fins lucrativos, evitando o seu afastamento prolongado do mercado de trabalho e 

aumentando as suas hipóteses de inserção no mercado de emprego. 

No âmbito do processo de reformulação das medidas ativas de emprego, o POS foi alterado, pela Portaria  

n.º 50/2012 de 12 de abril, no sentido de se abranger mais pessoas com os recursos disponíveis. Foram 

também introduzidas melhorias ao nível dos procedimentos de análise e ordenação de candidaturas neste 

programa, bem como incluíram-se prémios à contratação para entidades privadas sem fins lucrativos, como 

forma de incentivar a admissão de desempregados no final do programa. Com a publicação do Programa de 

Ocupação Temporária de Desempregados (POT), pela Portaria n.º 137/2014 de 6 de agosto este programa foi 

revogado, mantendo-se em atividade apenas até terminarem as ocupações em curso. 

Embora dirigida a um público especialmente desfavorecido face ao mercado de trabalho, verifica-se uma boa 

aceitação desta medida por parte das entidades. Assim, ao longo de 2014, estiveram ocupados em atividades 

no âmbito deste programa 119 desempregados com idade igual ou superior a 55 anos. 

Comparando com o ano anterior, foram abrangidos mais 20 desempregados seniores em 2014, embora tendo-

se diminuído o número de novas participações, menos 20 inícios de atividade, resultante da suspensão do 

programa em fevereiro de 2014.  

O peso das entidades privadas sem fins lucrativos, associações e instituições de solidariedade social, decresce 

novamente em 2014, fixando-se em 39,5% do total realizado, quando ascendia a 49,0% em 2013. 

Programas Ocupacionais para Seniores – POS 

  2012 % 2013 % 2014 % 
Var % 

2013/12 
Var % 

2014/13 

         

Abrangidos 54 - 99 - 119 - 83,3 20,2 

Ocupados 54 100,0 98 100,0 119 100,0 81,5 21,4 

Entidades Públicas e equiparadas* 21 38,9 50 51,0 72 60,5 138,1 44,0 

Entidades Privadas sem fins Lucrativos 33 61,1 48 49,0 47 39,5 45,5 -2,1 

Iniciaram 18 33,3 61 62,2 41 34,5 238,9 -32,8 

Prémios de Emprego         

Postos Aprovados - - 1 - - - - - 

Postos criados** - - 1 - - - - - 

Execução financeira 245.871,90 - 345.739,00 - 641.250,43 - 40,6 85,5 

* De acordo com a Portaria n.º 44/2013, de 24 de junho, inclui as entidades de direito privado cujo capital seja maioritária ou totalmente 
público e que prossigam atividades de interesse público e coletivo. 

** Postos de trabalho pagos no ano decorrente. 
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Os seniores ocupados eram maioritariamente homens (80 abrangidos) em situação de desemprego de longa 

duração (100), com baixas qualificações: 85 abrangidos detinham habilitações iguais ou inferiores ao 1º ciclo do 

ensino básico, dos quais 11 não possuíam qualquer nível de habilitação, contando-se também 19 seniores com 

o 2º ciclo do ensino básico. Por outo lado, assinalam-se 8 ocupados com o ensino secundário completo. 

 

4.4.4. Programas Ocupacionais para Trabalhadores Subsidiados - POTS 

Esta medida destina-se a titulares de subsídio de desemprego ou de subsídio social de desemprego, 

proporcionando-lhes uma ocupação temporária em atividades socialmente úteis, promovidas por entidades 

públicas e privadas sem fins lucrativos, enquanto não surgirem ao desempregado alternativas de trabalho ou 

de formação profissional. O desenvolvimento destas atividades evita um afastamento prolongado do mercado 

de trabalho do desempregado, mantendo-os em contacto com outros trabalhadores e outras atividades, 

facilitando a sua reinserção profissional. 

Com a redação dada pela Portaria n.º 40/2012, de 14 de março, este programa prevê um período de ocupação 

de 12 meses, ao longo do qual é atribuído ao ocupado, um subsídio complementar às prestações de 

desemprego a que tem direito e subsídio de alimentação. Foi também introduzido a concessão de prémios à 

contratação, para entidades privadas sem fins lucrativos, como forma de incentivar a admissão de 

desempregados no final do programa. Com a publicação do Programa de Ocupação Temporária de 

Desempregados (POT), pela Portaria n.º 137/2014 de 6 de agosto este programa foi revogado, mantendo-se 

em atividade apenas até terminarem as ocupações em curso. 

Ao longo de 2014 participaram em programas ocupacionais 742 beneficiários das prestações de desemprego, 

um resultado inferior ao de 2013 (-12,6%) mas superior ao de 2012 (+11,9%). Todavia este decréscimo tem de 

ser conjugado com a análise dos inícios realizados em cada ano, uma vez que o volume de atividade alcançado 

em 2014 foi fortemente influenciado pelos inícios (-445), ano em que o IEM suspendeu o programa (em 

fevereiro) para depois revoga-lo com a nova legislação POT em agosto, que vem substituir os programas 

ocupacionais existentes até então: POD, POS e POTS. 

 

Programas Ocupacionais para Trabalhadores Subsidiados – POTS 

  2012 % 2013 % 2014 % 
Var % 

2013/12 
Var % 

2014/13 
         

Abrangidos 759 - 849 - 742 - 11,9 -12,6 

Ocupados 759 100,0 847 99,8 739 99,6 11,6 -12,8 

Entidades Públicas e equiparadas* 615 81,0 688 81,0 623 84,0 11,9 -9,4 

Entidades Privadas sem fins Lucrativos 144 19,0 159 18,7 116 15,6 10,4 -27,0 

Iniciaram 313 41,2 626 73,7 181 24,4 100,0 -71,1 

Prémios de Emprego         

Postos Aprovados - - 2 - 5 - - - 

Postos criados** - - 2 - 3 - - - 

Execução Financeira 888.941,92 - 840.466,90 - 974.681,06 - -5,5 16,0 

* De acordo com a Portaria n.º 44/2013, de 24 de junho, inclui as entidades de direito privado cujo capital seja maioritária ou totalmente 
público e que prossigam atividades de interesse público e coletivo. 

** Postos de trabalho pagos no ano decorrente. 
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Assim, o ano de 2014 demarca-se dos demais pelo baixo nível de inícios de atividade, 181 em 2014, -71,1% do 

total realizado em 2013 e com um decréscimo de 44,2% face aos inícios de 2012.  

O peso das entidades públicas neste programa, dirigido apenas a desempregados subsidiados, embora que 

tenha decrescido, é ainda superior ao que é apurado nos dois outros programas ocupacionais (POD: 72,6% e 

POS: 60,5%), mantendo-se acima de 80,0% no triénio em análise. 

Os participantes nestes programas ocupacionais são maioritariamente homens (68,9%), inscritos à procura de 

emprego há menos de 12 meses (50,9%), com nível de habilitações muito baixo (110 participantes não 

possuem habilitações e 336 detêm o 1º ciclo do ensino básico, correspondendo a 60,4% do total). Apenas 73 

abrangidos (9,8%) possuíam o ensino secundário completo ou um diploma do ensino superior. 

 

POTS – Caraterização dos ocupados 

  2012 % 2013 % 2014 % 
Var. % 

2013/12 
Var. % 

2014/13 
  

        

TOTAL 759 100,0 847 100,0 739 100,0 11,6 -12,8 
     

  
 

 

Homens 466 61,4 535 63,2 509 68,9 14,8 -4,9 

Mulheres 293 38,6 312 36,8 230 31,1 6,5 -26,3 
     

  
 

 

< 25 anos 7 0,9 8 0,9 3 0,4 14,3 -62,5 

25 - 34 anos 84 11,1 80 9,4 48 6,5 -4,8 -40,0 

35 - 44 anos 221 29,1 247 29,2 218 29,5 11,8 -11,7 

45 - 54 anos 361 47,6 422 49,8 375 50,7 16,9 -11,1 

>= 55 anos 86 11,3 90 10,6 95 12,9 4,7 5,6 
     

  
 

 

Desemp. de Curta Duração 546 71,9 506 59,7 376 50,9 -7,3 -25,7 

Desemp. de Longa Duração 213 28,1 341 40,3 363 49,1 60,1 6,5 
     

  
 

 

Nenhum nível de instrução 97 12,8 118 13,9 110 14,9 21,6 -6,8 

1º Ciclo Ensino Básico 327 43,1 352 41,6 336 45,5 7,6 -4,5 

2º Ciclo Ensino Básico 163 21,5 181 21,4 148 20,0 11,0 -18,2 

3º Ciclo Ensino Básico 86 11,3 83 9,8 72 9,7 -3,5 -13,3 

Ensino Secundário 81 10,7 98 11,6 58 7,8 21,0 -40,8 

Ensino Superior  5 0,7 15 1,8 15 2,0 200,0 0,0 
 

Os indivíduos com idade igual ou superior a 45 anos correspondiam a 63,6% dos participantes, destacando-se, 

de entre estes, 95 desempregados subsidiados com 55 ou mais anos. 

 

4.5. Programas para Públicos Desfavorecidos 

Em matéria de coesão social e de um mercado de emprego mais inclusivo, o IEM promove medidas ativas que 

visam a integração económica e social dos grupos mais desfavorecidos face ao mercado de trabalho, quer 

através do acesso à informação e orientação profissional adaptada às especificidades deste grupo, quer através 

de experiências profissionais e de emprego. 

Com o objetivo de promover uma efetiva inclusão social, estas medidas são utilizadas como mecanismos de 

inserção/ reinserção no mercado de trabalho de grupos-alvo particularmente desfavorecidos ou em indivíduos 

em risco de exclusão social, nomeadamente, pessoas portadoras de deficiência, beneficiários do Rendimento 

Social de Inserção e ex-toxicodependentes. 
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4.5.1. Empresas de Inserção 

A medida Empresas de Inserção foi criada, pela Portaria n.º 164/2003 de 3 de novembro, com as alterações 

introduzidas pela Portaria n.º 4/2008 de 22 de janeiro, publicadas no Jornal Oficial da Região Autónoma da 

Madeira, como um instrumento de combate ativo à pobreza e à exclusão social e, simultaneamente, de 

desenvolvimento do espírito empresarial. 

As empresas de inserção devem constituir-se, tendo como princípio básico a conjugação do objetivo social – 

(re)inserção de grupos desfavorecidos e satisfação de necessidades sociais às quais o mercado não dá resposta 

– com o objetivo lucro, por forma a assegurar a rentabilidade e sustentabilidade económica e financeira destas 

unidades empresariais. 

Num contexto de crise económica, esta medida proporciona uma resposta ajustada ao público desfavorecido 

inscrito no Instituto e conta com a adesão das entidades interessadas em minimizar os impactos conjunturais 

negativos, quer na própria instituição, quer ao nível da comunidade em que se encontram inseridas. 

Ao longo de 2014 estiveram em atividade 5 empresas de inserção, tendo sido autorizado o início de um novo 

ciclos de formação, através do Centro Social e Paroquial de Santa Cecília, contribuindo para um total de 35 

desempregados em processo de inserção ao longo do ano.  

Esta execução é ligeiramente superior ao registado no ano anterior, com mais 2 abrangidos, mas inferior a 

2012 (-8), por via do término de projetos de inserção, da descontinuidade do apoio a projetos em curso, em 

anos anteriores, e da suspensão temporária deste programa, desde 2013, tendo sido prosseguidos apenas os 

compromissos já assumidos anteriormente. 

 

Empresa de Inserção 

  2012 % 2013 % 2014 % 
Var % 

2013/12 
Var % 

2014/13 
         

Abrangidos 43 - 33 - 35 - -23,3 6,1 

Em processo de Inserção 43 100,0 32 100,0 35 100,0 -25,6 9,4 

Formação 16 37,2 16 48,5 6 17,1 0,0 -62,5 

Profissionalização 32 74,4 32 97,0 29 82,9 0,0 -9,4 

Iniciaram 12 27,9 11 33,3 9 25,7 -8,3 -18,2 

Prémios de Emprego         

Postos Aprovados - - 1 - - - - - 

Postos criados* - - 1 - - - - - 

Execução Financeira 270.514,62 - 297.124,25 - 215.118,31 - 9,8 -27,6 

** Postos de trabalho pagos no ano decorrente. 

 

De forma sintética, os desempregados em situação de especial desfavorecimento perante o mercado de trabalho 

apoiados no âmbito desta medida eram maioritariamente mulheres (31 abrangidos), com idade entre 35 e 54 

anos (28), dos quais 13 a terem mais de 45 anos, à procura de reinserção profissional (34), com baixo nível de 

habilitações literárias (27 com, no máximo, o 2º ciclo do ensino básico) e desempregados de longa duração (33).  
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4.5.2. Vida e Trabalho 

O Programa “Vida e Trabalho”, instituído pela Portaria n.º 177/2002 de 20 de novembro, é promovido pelo 

Instituto de Emprego da Madeira em parceria com as instituições de tratamento da toxicodependência da 

Região Autónoma da Madeira, sob a tutela da Secretaria Regional dos Assuntos Sociais. 

Esta medida visa a reabilitação dos toxicodependentes em tratamento ou ex-toxicodependentes, através de 

uma participação em formação ou experiência em postos de trabalho, com vista à sua reinserção na vida ativa 

evitando um afastamento prolongado do mundo do trabalho e a perda de hábitos de trabalho. 

Ao longo de 2014 foram abrangidos 18 toxicodependentes em tratamento ou ex-toxicodependentes, num total 

superior aos anos anteriores. É de salientar que dos 18 abrangidos, 10 correspondem a novos participantes, 

que irão passar pelas diversas fase de reintegração profissional e social que este programa compreende.  

No entanto, importa salientar novamente que a execução deste programa está condicionada pelos 

constrangimentos genéricos de um ambiente económico desfavorável, agravados no que respeita à relutância 

em contratar indivíduos em processo de recuperação, mas também por outros fatores de caráter específico, 

que não dependendo da iniciativa do IEM, que tornam ainda mais difícil a sua execução, entre outros: 

 O encaminhamento de novos casos por parte das instituições de tratamento da toxicodependência; 

 Dificuldades relativas às condições de saúde dos utentes para dar início às atividades. 

 

Vida e Trabalho 

  2012 % 2013 % 2014 % 
Var % 

2013/12 
Var % 

2014/13 

     
  

  

Abrangidos 8 100,0 11 100,0 19  37,5 72,7 

Estágio de Integração 7 87,5 9 81,8 17  28,6 88,9 

Apoios ao Emprego  2 25,0 3 27,3 5  50,0 66,7 

Iniciaram 1 12,5 9 81,8 10  800,0 11,1 

Prémios de Emprego         

Postos Aprovados - - 1 - -  - - 

Postos criados* - - - - 1  - - 

Execução Financeira 33.591,98 - 42.605,41 - 77.377,04 - 26,8 76,9 

 

Os abrangidos no âmbito desta medida são tipicamente homens (17), todos à procura de uma nova 

oportunidade profissional, maioritariamente dos 25 aos 44 anos, com baixo nível de habilitações (15 

abrangidos possuem, no máximo, o 2º ciclo do ensino básico e apenas 3 possuem o 3º ciclo do ensino básico) e 

em situação de desemprego de longa duração (13). 

Foi ainda atribuído um prémio de integração na sequência do processo de inserção, com a Sociedade 

Imobiliária de empreendimentos Turísticos – SAVOY, S.A.. 
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4.6. Estruturas de Apoio ao Emprego 

O IEM apoia as Unidades de Inserção na Vida Ativa e os Clubes de Emprego numa ótica de reforço dos 

mecanismos de apoio à inserção/reinserção profissional dos jovens e dos adultos desempregados, 

complementando assim os serviços desenvolvidos pelo Instituto de Emprego. Constituem-se como estruturas 

locais, em entidades públicas e privadas sem fins lucrativos, e prestam funções de acolhimento, informação e 

orientação profissional, e de apoio na procura de uma formação e/ou emprego. 

As Unidades de Inserção na Vida Ativa (UNIVA), regulamentadas pelo Despacho Normativo n.º 5/96 de 1 de 

março, apresentam-se como uma medida destinada a promover a inserção ou reinserção profissional de jovens 

e a articulação entre a formação e a vida ativa.  

É dada prioridade à criação de UNIVA que promovam uma intervenção mais abrangente e/ou atividades para 

jovens com dificuldades específicas de inserção na vida ativa, tendo ainda em atenção a sua localização em termos 

sócio – económicos e geográficos, favorecendo-se a sua criação em áreas geográficas mais carenciadas, com 

maior dificuldade de acesso aos Serviços de Emprego, mais significativas em termos de população juvenil, com 

maior risco de desemprego juvenil e exclusão social ou em áreas com sectores em reestruturação.  

Os Clubes de Emprego, regulamentadas pelo Despacho Normativo n.º 4/96, de 1 de março, constituem-se 

como organizações de apoio aos desempregados, em particular os de longa duração, procedendo a atividade 

de informação e diagnóstico, ao aconselhamento e acompanhamento na procura ou criação de emprego. 

Em 2014 estiveram em funcionamento 5 Unidades de Inserção na Vida Ativa e 13 Clubes de Emprego, a que 

correspondeu um apoio financeiro do IEM de 72.517,73 euros e de 170.090,84 euros respetivamente, estando 

dispersas pela Região, com exceção dos concelhos do Porto Santo, S Vicente e Porto Moniz. 

Ao longo do ano, os Clubes de Emprego e as UNIVA desenvolveram diversas atividades, nomeadamente: 

 Informação profissional a jovens e adultos; 

 Apoio à procura ativa de emprego; 

 Acompanhamento personalizado de desempregados em fase de inserção ou reinserção profissional; 

 Captação de ofertas junto das entidades empregadoras; 

 Divulgação de ofertas de emprego e atividades de colocação; 

 Encaminhamento para ofertas de qualificação; 

 Divulgação e encaminhamento para medidas de apoio ao emprego, qualificação e empreendedorismo; 

 Divulgação de programas comunitários com vista à mobilidade no emprego e da formação profissional 

no espaço europeu; 

 Motivação e apoio à participação em ocupações temporárias ou atividades em regime de voluntariado, 

que facilitem a inserção no mercado de trabalho. 

Estas estruturas de apoio são dinamizadas, na sua generalidade, por um técnico superior com formação na 

área social e com adequado conhecimento, ao nível da metodologia de ação do IEM. Designados por 
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animadores, atuam junto da população desempregada permitindo um apoio mais personalizado e mais 

orientado, tanto na inserção ou reinserção profissional como na divulgação da oferta formativa. 

Analisando o ano que passou, podemos observar que foram efetuadas 1.438 inscrições de novos candidatos a 

emprego (-194 candidatos face a 2013), recolhidas 136 ofertas de emprego (-81 ofertas face a 2013) e 

colocados 115 candidatos no mercado de trabalho (-53 candidatos face a 2013). 

Importa referir que a rede de Clubes de Emprego e UNIVA permitiu realizar 15.494 atendimentos de utentes, 

ao longo do ano de 2014 (incremento de quase 20% no volume de atendimentos face a 2013). Este apoio foi 

disponibilizado sob várias formas, com especial destaque para: as intervenções técnicas individuais e coletivas, 

o desenvolvimento de diagnósticos de necessidades formativas, os balanços de aptidões pessoais e 

profissionais, a promoção de competências empreendedoras e a divulgação de programas comunitários com 

vista à mobilidade no emprego e na formação profissional no espaço europeu. 
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IV. CONCLUSÕES/DESAFIOS 

Em consequência da crise económica, o desemprego atingiu níveis muito altos em Portugal e na Região, 

perspetivando que se mantenha elevado no futuro próximo, apesar da melhoria recente dos principais 

indicadores económicos, e no centro das preocupações das políticas regionais, nacionais e europeias. 

O IEM, enquanto principal executor das políticas públicas de emprego na Região, procura proporcionar o 

regresso ao mercado de trabalho aos desempregados inscritos, da forma mais rápida e eficiente. 

Relativamente ao mercado de emprego e à atuação do IEM no ano de 2014: 

 A taxa de desemprego de 2014, em termos médios, situou-se em 15,0% na Região, tendo decrescido em 

3,1 pontos percentuais (p.p.) face ao valor médio de 2013. A nível nacional a este indicador também 

decresceu acentuadamente (-2,3 p.p.) para 13,9%, sendo de 10,2% para a União Europeia a 28 países; 

 A taxa de desemprego em 2014 é mais elevada para os homens (16,0%) sendo superior em 1,9 p.p. à 

das mulheres (14,1%). A situação é invertida à registada a nível nacional em que o desemprego 

masculino é inferior, em apenas 0,8 p.p. à taxa de desemprego feminina (14,3%); 

 Em termos médios no ano, o desemprego atinge 50,5% dos jovens da Região que estão disponíveis para 

trabalhar, sendo de 34,8% em Portugal. Após uma evolução intensa em 2012 (+9,9 p.p.), este indicador 

agrava-se moderadamente em 2013 (+2,8 p.p.), para finalmente apresentar uma ligeira melhoria em 

2014 (-1,3%). O indicador a nível nacional para além de ser menos gravoso apresenta um 

comportamento mais favorável nos últimos anos, com um crescimento menor em 2012 e 2013 (+7,6 

p.p. e + 0,4 p.p.) e uma redução mais acentuada em 2014, de -3,3 p.p.; 

 O desemprego de longa duração, ou seja de duração igual ou superior a 12 meses atinge 11,1% da 

população ativa da Região, tendo decrescido em 1,5 p.p. face a 2013, enquanto que se fixa em 9,1% a 

nível nacional (-0,9 p.p.); 

 Na Região verifica-se que cerca de 73,8% dos desempregados, com base em estimativa com recurso à 

amostragem, estão à procura de emprego há mais de 12 meses, o que representa um crescimento do 

peso relativo face ao ano anterior (69,6%). A nível nacional o desemprego de longa duração atinge 

65,5% dos desempregados, com 24,3% dos desempregados a estarem nesta situação a menos de 6 

meses. 

 No final de dezembro de 2014, registavam-se 22.603 desempregados inscritos no IEM, representando 

uma redução homóloga de 0,7%; 

 O perfil do desempregado no final de 2014 corresponde maioritariamente a homens (55,1%), na 

situação de candidatos à procura de novo emprego (88,6%), com idade entre 25 a 54 anos (71,5%), 

detentores de habilitações mais baixas (52,9% com habilitação igual ou inferior ao 2º ciclo do ensino 

básico), estando inscritos no IEM à procura de emprego há mais de 12 meses (54,5%).  
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 Na comparação homóloga destas variáveis, a evolução do desemprego registado foi díspar nas diversas 

perspectivas, com a sua relativa estabilização face a 2013 a traduzir comportamentos compensatórios 

nos diversos grupos em que se desagrega. Efetivamente o decréscimo do desemprego masculino (-3,6%) 

foi compensado pelo crescimento do desemprego feminino (+3,1%). De forma geral, o número de 

inscritos diminuiu proporcionalmente mais entre os homens, os mais jovens, o que possuem 

habilitações mais baixas, com exceção dos que não possuem qualquer habilitação, e entre os que 

estavam à procura de emprego há mais de 1 ano. Noutro sentido, salienta-se o crescimento do número 

de desempregados com o ensino superior e dos que possuem o ensino secundário completo, que se 

associa ao crescimento do número de inscritos à procura do 1º emprego, evidenciando dificuldades na 

transição entre a escola e o mercado de trabalho; 

 Ao longo de 2014, o fluxo de desempregados inscritos totalizou um valor de 15.966, traduzindo-se num 

aumento de +3,5% face ao ano anterior, ou seja, mais 545 inscritos ao longo do ano; 

 O “Fim de trabalho não permanente”, continua a ser o principal motivo de inscrição dos 

desempregados, com 5.472 inscrições no ano, representando 34,3% dos que recorreram ao IEM em 

2014. Com mais 729 inscritos face a 2013, este motivo de inscrição volta a ganhar respresentatividade, 

retomando os níveis de anos anteriores após uma forte quebra de inscritos em 2013; 

 Ao longo do ano foram recebidas 2.075 ofertas de emprego, correspondendo a uma melhoria de 10,4% 

face ao valor registado em 2013 (195 ofertas) mas ainda significativamente inferior ao alcançado em 

2011 (3.011 ofertas); 

 O ajustamento entre a procura e a oferta de emprego permitiu a colocação no mercado de trabalho de 

1.436 desempregados, o que representa um crescimento de 20% face ao realizado no ano anterior, num 

total de mais 239 colocados; 

 Em termos globais, os desempregados colocados pelo IEM são adultos (78,8% do total), com habilitações 

intermédias, entre o 3º ciclo do ensino básico e o ensino secundário completo (57,9%), registando-se 

que 52,3% dos colocados estavam inscritos há mais de 1 ano; 

 O crescimento do número de colocações em 2014 (+239) foi mais significativo para os homens (+143), 

os candidatos inscritos há mais de 1 ano (+149), para os adultos com mais de 25 anos (+163) e para os 

que detêm habilitações ao nível do ensino secundário (+121), enquanto que apenas se reduz o número 

de colocados com habilitação igual ao 1º ciclo do ensino básico (-17). 

 O índice de satisfação da oferta passou de 77,3% em 2012 para 60,8% em 2013, tendo-se fixado em 62,3% 

em 2014; 

 Foram abrangidos 4.299 desempregados em programas de emprego, representando um acréscimo de 

42,5% face a 2013. A esta execução corresponde um montante 13.714,5 milhares de euros pagos ao longo 

do ano; 

 Cerca de 79,1% dos abrangidos em programas (3.399) participaram em estágios profissionais ou em 

programas ocupacionais, com vista ao reforço da sua empregabilidade e a facilitar a sua (re)integração na 
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vida ativa. Salienta-se ainda a criação de 475 postos de trabalho, através de incentivos à contratação (inclui 

Prémios de Emprego após a participação em programas) e apoios à criação do próprio emprego; 

 Os abrangidos pelos programas de emprego ao longo do ano são maioritariamente adultos (72,9%), 

desempregados de longa duração (54,8%), homens (54,1%),  com habilitações até ao 3º ciclo do ensino básico 

(52,8%) embora os diplomados do ensino superior ascendam a 25,1%, registando-se um equilíbrio; 

 Ao longo do ano foram aprovados apoios a projetos de criação líquida de postos de trabalho de 57 

promotores e à contratação de 531 trabalhadores por conta de outrem. 

Face ao elevado volume de inscritos, que não se perspetiva que se reduza rapidamente, torna-se fulcral 

dinamizar o modelo de funcionamento do Serviço Público de Emprego, com a introdução de instrumentos de 

trabalho potenciadores da eficácia do serviço. 

É fundamental garantir, desde o momento da inscrição, a identificação de dificuldades de inserção profissional 

dos desempregados, permitindo acionar mecanismos específicos para reforço da empregabilidade e para o 

fortalecimento da autonomia e iniciativa dos inscritos. O acompanhamento dos desempregados deve ser 

próximo e contínuo, e deve estimular comportamentos de procura ativa de emprego, enquanto permite 

melhorar o ajustamento entre a oferta e a procura de emprego.  

Neste sentido, a atuação do IEM no âmbito das intervenções de Informação e Orientação Profissional é 

determinante, tendo-se abrangido 10.522 participantes em ações de acompanhamento coletivas ou 

individuais. Este resultado traduz um decréscimo de 7,5% face a 2013 e um crescimento de 3,4% face a 2012 

mantendo o esforço realizado nos últimos anos. Neste âmbito importa referir a implementação da iniciativa 

Garantia Jovem, que pretende fornecer uma resposta de emprego, de educação, formação profissional ou 

estágio, aos jovens NEET (Neither in Employment, Education or Training), tendo sido desenvolvido um intenso 

trabalho para sinalização dos jovens da Região. Neste sentido foram realizadas diversas sessões coletivas, 

complementarmente ao atendimento individual, de modo a captar para esta iniciativa todos os jovens inscritos 

no IEM. Para 2015, o IEM pretende reformular e reforçar as parcerias com as estruturas locais de apoio ao 

Emprego, UNIVA e Clubes de Emprego, financiadas pelo Instituto, de modo a que atuem como verdadeiras 

extensões do IEM na sua função de apoio à integração de desempregados no mercado de trabalho. 

No cenário recente de retração do mercado de emprego regional assume maior destaque a procura de 

soluções no espaço europeu, reforçando a importância dos serviços de aconselhamento e recrutamento e 

seleção através da Rede Europeia de Serviços de Emprego (EURES), sendo essencial prosseguir com a 

divulgação destes serviços prestados pelo IEM. 

O ano de 2014 foi marcado por uma melhoria na obtenção de ofertas de emprego bem como nas colocações 

dos desempregados, ainda que fiquem significativamente aquém aos valores registados até ao ano de 2012. 

Considera-se ainda necessário intensificar a intervenção junto das potenciais entidades empregadoras, tendo 

em vista captar o maior número de ofertas de emprego possível enquanto se reforça a concretização de 

colocações pela via direta e através dos programas de emprego. 
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Neste sentido é necessário aprofundar a prospeção especialmente em zonas onde o desemprego registado é 

mais elevado, mostrando as vantagens de recorrer aos serviços do IEM, reforçando também nesta atuação o 

papel das unidades locais de acompanhamento, as UNIVA e os Clubes de Emprego. Para o sucesso desta ação é 

também fundamental o envolvimento e colaboração de instituições e associações locais e o recurso a novas 

formas de comunicação/divulgação. 

Numa altura de elevada contenção orçamental e em que está ainda em fase de arranque o novo quadro de 

apoios provenientes de Fundos Comunitários, é necessário assegurar a eficiência e eficácia da intervenção do 

IEM. Para este fim, foi posto iniciado em 2012 o processo de revisão dos programas de emprego. Este processo 

tem sido implementado de forma contínua e flexível, direcionando-se às medidas de maior impacto ou cujo 

desadequação às necessidades e recursos regionais seria mais significativa. Ao longo de 2014 foi criado o 

Programa PROJOVEM, de modo a permitir melhorar a resposta no âmbito da iniciativa Garantia Jovem, foram 

revistos os programas de Estágios Profissionais, o Programa Formação-Emprego, e o Programa de Incentivos à 

Contratação. Pretende-se com este processo adaptar os custos com remunerações à realidade laboral, 

favorecendo o seu potencial de integração pós-programa, que é também reforçado com a atribuição de 

prémios à contratação. Garantiu-se também o reforço da comparticipação das entidades privadas nos 

montantes atribuídos e a inscrição dos participantes no regime contributivo para a Segurança Social. No âmbito 

deste processo deve ser salientada a introdução de mecanismos e melhorias processuais que permitirão 

racionalizar e simplificar os processos, libertando recursos e estimulando a adesão das entidades 

enquadradoras dos programas. O resultado final esperado é abranger mais pessoas face aos recursos 

disponíveis e assegurar a melhoria da empregabilidade dos desempregados, especialmente os que estão mais 

vulneráveis ao desemprego de longa duração. 

O processo de revisão das medidas prossegue em 2015, prevendo-se o lançamento de novas medidas e 

adaptação das existentes, tendo em conta os grupos de mais difícil inserção no mercado de trabalho e 

procurando transpor as orientações da União Europeia, complementadas e ajustadas à realidade regional pelo 

Programa de Governo Regional e pelo Plano Regional de Emprego. 

Face ao balanço do último ano, devem continuar-se os esforços, ao nível de todas as iniciativas e ações, em 

especial na inserção das pessoas mais desfavorecidas face ao mercado de trabalho, na tentativa de promover a 

sua participação numa sociedade com melhor qualidade e mais coesa. Embora as preocupações com os que 

têm maior dificuldade na inserção no mercado de trabalho tenham estado presentes na elaboração dos 

regulamentos e no ajustamento entre a oferta e a procura, é necessário continuar a aprofundar esta atuação, 

aproximando a sua representatividade no total de colocados e no total dos participantes nas medidas de 

emprego, às proporções que estes têm no desemprego registado e à sua evolução. Neste sentido, destaca-se a 

necessidade de dar resposta ao desemprego dos mais jovens, dos que têm idade mais avançada, dos que 

detêm habilitações mais baixas, e de forma global, dos que permanecem em situação de desemprego de longa 

ou muito longa duração. A par destes grupos, não pode ser descurada a intervenção sobre grupos 

desfavorecidos face ao mercado de emprego, por via de condições particulares ou por conjugação de diversos 

fatores, especialmente sujeitos à exclusão profissional mas também à pobreza e à marginalização social. 
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Embora o peso dos jovens no desemprego registado corresponda a 13,4% do desemprego total registado no 

final de 2014, a taxa de desemprego jovem, ou seja a proporção de jovens ativos em situação de desemprego, 

é alarmante, estabelecendo-se em 50,5% em 2014 (valor médio anual). A OIT7 
considera que, globalmente, os 

jovens continuam a ter quase três vezes mais probabilidade de estarem desempregados do que os adultos, 

além de estarem sujeitos a uma elevada precariedade laboral. Na Região a taxa média de desemprego dos 

adultos é de 12,4% em 2014, cerca de um quarto da calculada para os jovens. Assim, urge dar resposta a este 

problema que compromete a capacidade de renovação do tecido económico português, a produtividade, e 

debilita as famílias, a coesão social e a credibilidade das políticas públicas. 

No final de 2014, 40,6% dos desempregados inscritos no IEM têm mais 45 ou mais anos, tendo assumido 

apenas 15,7% das colocações efetuadas no ano. Nos programas de emprego, a sua representatividade é 

superior, embora venha a decrescer para uma representatividade de 26,4% em 2014 (31,7% em 2012 e 28,4% 

em 2013). 

A falta de qualificação aumenta significativamente o risco de desemprego e a sua duração, pois diminui as 

probabilidades de reinserção no mercado de trabalho. Assim, os desempregados com qualificações muito 

baixas devem ser alvos de um acompanhamento particular e deve-se procurar fornecer-lhes uma oportunidade 

de reinserção profissional. No final de 2014, 32,8% dos desempregados inscritos, possuíam no máximo o 1º 

ciclo do ensino básico. Este valor ascende a 52,9% do total se considerarmos também os que possuem o 2º 

ciclo completo. Apesar do crescimento global de 20% das colocações, a evolução do 1º grupo nas colocações 

de 2014 foi negativa face 2013, passando a ser positiva quando se consideram os que detêm o 2º ciclo, 

representando respetivamente 11,3% e 31,5% do total, quando correspondiam a 14,3% e 34,3% em 2013. 

Desta forma, o hiato face aos inscritos demonstra a necessidade de reforçar a intervenção do IEM neste 

âmbito. A este nível importa referir a atuação dos serviços do Instituto no acompanhamento a estes 

candidatos, representando 48,7% dos participantes das intervenções de Informação e Orientação Profissional. 

Quanto aos programas de emprego, apura-se um peso relativo de 25,9% e de 40,3% no total de abrangidos, 

para os que possuem até ao 1º e até ao 2º ciclo, respetivamente, representando uma estabilização face a 2013, 

mas traduzindo-se num crescimento muito significativo do número de abrangidos. Para este resultado é 

determinante a prossecução dos programas ocupacionais. No entanto, e face à necessidade de dar resposta a 

estes candidatos, será desejável desenvolver a atuação junto das entidade privadas com fins lucrativos, que, 

nomeadamente, possuem melhor potencial empregador pós-programa. 

Por outro lado, o peso dos desempregados de longa duração no fim de 2014, correspondia a 54,5%, tendo sido 

de 55,2% em dezembro de 2013, e de 48,7% em 2012. A sua representatividade nas colocações melhorou 

novamente em 2014, ascendendo a 52,3% do total, quando era de 45,2% em 2012. O papel dos programas de 

emprego, proporcionando uma nova oportunidade de emprego ou da melhoria da empregabilidade, é 

reforçado no caso de quem está afastado de forma prolongada do mercado de trabalho. Também aqui a sua 

representatividade aproximou-se ao seu peso médio no desemprego registado. Em 2014, estes abrangidos 

correspondem a 54,8% do total, passando de um valor de 51,9% em 2013 e de 40,0% em 2012. 

                                                 
7 Global Employment Trends 2014 | Risk of a jobless recovery? 
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Finalmente, deve ser prosseguida e aprofundada a atuação do IEM na integração de públicos especialmente 

desfavorecidos, quer pelo acompanhamento personalizado em equipas multidisciplinares, como é os caso dos 

beneficiários do Rendimento Social de Inserção, mas também pela continuação/criação de programa de 

emprego específicos, que complementam as diversas majorações na comparticipação das bolsas e nos 

incentivos à contratação.  

Resumidamente, o IEM deverá prosseguir a sua atuação de forma ajustada às caraterísticas dos 

desempregados inscritos, reforçando a sua empregabilidade, enquanto impulsiona medidas que apoiem a 

criação de novas empresas e de novos postos de trabalho. 

 


