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APRESENTAÇÃO 

 

O Plano Regional de Emprego (PRE) para a Madeira 2012-2020 surge como um documento sintetizador e 

coordenador das iniciativas a desenvolver em matéria de emprego, ponderando e conjugando as prioridades 

estratégicas europeias com as estratégias e as especificidades regionais. 

Este documento define a atuação do Governo Regional em termos de políticas ativas de emprego, no combate 

ao desemprego e no incentivo à criação de emprego, reforçando a sua orientação para a inserção de públicos 

mais desfavorecidos, muitos dos quais em situação de inatividade indesejada. 

A atuação pública deve ter sempre presente que a inserção profissional assume um carácter determinante para 

a inclusão social dos indivíduos e para o combate à pobreza. Neste âmbito, é fundamental reconhecer e 

estimular o envolvimento da sociedade, instituições, empresas e famílias, na integração de grupos 

desfavorecidos, criando redes de solidariedade e encorajando a iniciativa e autonomia na procura de soluções 

para os problemas com que se deparam. 

Paralelamente, é fundamental assegurar uma atuação precoce face ao quadro recente de destruição do 

emprego, apostando na qualificação dos ativos e na inovação, com vista à adaptabilidade da economia 

regional, de elevada exposição externa, num ambiente de acentuada volatilidade e transformação económica 

mundial. 

Embora não seja objetivo deste plano potenciar o desenvolvimento económico, este é indissociável da criação 

e manutenção de emprego e da qualificação dos ativos, sendo determinante apostar em áreas e processos que 

promovam a qualidade e crescimento do emprego. O apoio deverá então ser dirigido para áreas de maior 

potencial de sustentabilidade do emprego, embora não se possa desamparar áreas económicas mais 

tradicionais, colocando-lhes o desafio da adaptação ou reconversão. 

De forma a estruturar a intervenção pública no âmbito do emprego foram definidos 5 eixos estratégicos para o 

Plano Regional de Emprego para o período 2012-2020: 

1. Promover a criação de emprego e combater o desemprego; 

2. Combater o desemprego jovem e promover a transição para a vida ativa; 

3. Reforçar a educação e a qualificação da população madeirense; 

4. Fomentar a inclusão social e a inserção no mercado de trabalho de pessoas desfavorecidas; 

5. Impulsionar o crescimento sustentável. 

Para cada eixo foram definidas linhas de ação e metas, quantificáveis sempre que possível, de modo a que este 

plano exponha os esforços que terão de ser implementados para o crescimento do emprego. 

No atual contexto, as estratégias apresentadas têm de ser entendidas como abrangentes e flexíveis, cabendo 

às entidades envolvidas na concretização e avaliação das medidas do Plano Regional, a sua capacidade de as 

ajustar e melhorar, ao longo do seu período de implementação.  
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Neste sentido é fundamental assegurar a sua articulação com os demais planos de ação com impacto no 

emprego, regionais ou nacionais ou comunitários, para que se mantenha o seu carácter de coordenação e 

articulação das políticas públicas para o emprego, potenciando ganhos de eficiência, sinergias e a sua maior 

eficácia. 

O PRE será monitorizado com periodicidade anual, possibilitando identificar desvios e avaliar o impacto das 

ações executadas, de forma coerente e interligada com a avaliação do contributo regional para o Plano 

Nacional de Reformas, e o relatório anual da Comissão sobre o crescimento e o emprego. Para a monitorização 

e reavaliação dos objetivos estabelecidos será fundamental promover o diálogo e cooperação entre agentes do 

setor público e privado, empresarial ou social.  

Na implementação do PRE devem ser esclarecidos alguns pressupostos e condicionantes específicos. A 

concretização do Plano, no cumprimento dos seus objectivos e metas, pressupõe que as dotações orçamentais, 

que lhe estão na base, sejam concretizáveis. O conjunto de medidas estratégicas tem como condição a 

continuidade do acesso a fundos comunitários, sem os quais toda a dinâmica pode ficar comprometida. 

No entanto, mesmo num contexto de continuação do apoio comunitário, as orientações europeias e nacionais 

para a contenção orçamental terão um efeito determinante sobre o impacto do PRE. De facto, a manter-se o 

ritmo acelerado do processo em curso, e apesar das medidas aqui previstas para o estímulo ao emprego, 

perspectivam-se efeitos muito negativos no desenvolvimento da Região, com fortes consequências no 

emprego. 

 

RECOMENDAÇÕES NO ÂMBITO DA AVALIAÇÃO DE INTERVENÇÕES COFINANCIADAS PELOS 

FUNDOS EUROPEUS 

O PRE 2012-2020, cuja proposta se apresenta, pretende responder às questões que se prendem com a 

trajetória de evolução do mercado regional de emprego, que se afigura num sentido negativo, bem como às 

atuações recomendáveis, aludidas nos documentos de Avaliação e Monitorização dos Programas Operacionais, 

que na Região enquadram as intervenções cofinanciadas pelos Fundos Estruturais, que apontam a necessidade 

de dar prioridade aos aspectos a seguir enunciados. 

No que respeita à competitividade e emprego afigura-se desejável (mesmo, necessário) combinar um efeito 

massa de produção de resultados, que respondam aos objectivos de aumento global dos investimentos no 

capital humano, com uma qualificação desses investimentos o que pressupõe que se associe a formação de 

competências a projetos empresariais assentes em vantagens competitivas que enriqueçam os elos regionais 

da cadeia de valor, com inovação/serviços de excelência e empregos qualificados. 

Na atual conjuntura importa proceder a uma articulação ativa das intervenções da formação e do emprego, 

com a promoção da iniciativa empresarial e o desenvolvimento económico. Neste sentido importa equacionar 

um reforço dos instrumentos orientados para: 
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 Dinamização do investimento empresarial, enfatizando a prioridade atribuída aos critérios 

relacionados com a manutenção e, sobretudo, a criação de emprego; 

 Relançamento e renovação da iniciativa empresarial, no quadro da orientação do modelo de 

especialização económico da Região; 

 Animação económica e desenvolvimento a nível local, estruturando serviços de proximidade e 

organizando as produções locais, através de apoios às iniciativas de pequena escala; 

 Criação de empresas e serviços por organizações da economia social. 

Importa não menosprezar a trajetória de evolução do mercado regional de emprego a qual se defronta com um 

ciclo de duração incerta, mas com um sentido negativo no tocante à sustentação dos níveis elevados de taxa de 

emprego que caracterizaram a Região na última década e também no tocante à criação de novo emprego. 

Numa envolvente empregadora deste tipo, as intervenções de qualificação profissional inicial e, sobretudo, 

contínua e de apoio ao emprego, adquirem especial relevância, devendo implicar iniciativas de reorientação 

das ofertas de educação e formação profissional, nomeadamente destinadas a adultos, de modo a que se 

desenvolvam ações e cursos que se revelem dinamicamente ajustadas ao aperfeiçoamento e à reconversão de 

competências dos adultos desempregados e/ou em risco de perda de emprego. 

No que respeita aos elementos de apreciação mais qualitativa das dinâmicas de aprovação, considera-se haver 

vantagem em reforçar a dinamização da oferta e da procura de formação, designadamente:  

 Desenvolvimento de ofertas formativas destinadas a estimular/suportar a reconversão profissional 

de ativos empregados e desempregados, valorizando a adaptação de competências informais e não 

formais desses ativos a necessidades de (re)integração no mercado de trabalho e, 

simultaneamente, às necessidades das empresas; 

 Estímulo à concepção de iniciativas de formação de agentes do Estado, articuladas com o 

desenvolvimento de projetos de modernização e qualificação dos serviços públicos; 

 Necessidade de um esforço adicional de suscitação da procura, nomeadamente junto dos adultos, 

destinatários-alvo de diversas Tipologias de ação. 

A trajetória de evolução do mercado regional de emprego sugere a necessidade de reforçar a eficácia dos 

dispositivos de apoio aos desempregados que deve acrescentar ao esforço de ajustamento das medidas ativas 

de emprego, um trabalho de acompanhamento pró-ativo dos inscritos no Instituto de Emprego da Madeira. 

No âmbito das metodologias que são implementadas pelos serviços do Instituto de Emprego da Madeira e 

pelos Clubes de Emprego, recomenda-se que seja equacionado o reforço dos instrumentos de apoio aos 

desempregados, nomeadamente com o objectivo de informar e disponibilizar recursos pedagógicos para os 

utentes. 
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ENQUADRAMENTO 

 

Como referido anteriormente, o PRE pretende definir a orientação política regional de modo a que reflita as 

prioridades estratégicas europeias, de forma ajustada às estratégias e às especificidades e problemáticas 

regionais. 

ESTRATÉGIA EUROPEIA PARA O CRESCIMENTO E O EMPREGO 

Nos últimos anos, a União Europeia enfrentou a pior crise económica mundial desde os anos 30 do século 

passado, com elevado impacto ao nível do emprego. 

Face a esta situação é necessário aplicar reformas estruturais profundas para promover uma recuperação 

económica forte e sustentável, fazendo face à crescente globalização, ao envelhecimento demográfico e outros 

fatores críticos do crescimento europeu, de modo a preservar a sustentabilidade dos nossos modelos sociais. 

Assim, a UE precisa de uma estratégia nova e ambiciosa, baseada numa coordenação reforçada das políticas 

económicas, para gerar mais crescimento e mais emprego. 

Neste sentido, a Comissão Europeia propôs a estratégia “Europa 2020", destinada a permitir à União sair mais 

fortalecida da crise e orientar a sua economia para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, 

acompanhado de um elevado nível de emprego, de produtividade e de coesão social. 

Para assegurar que cada Estado-Membro adaptasse a estratégia europeia à sua situação específica, a Comissão 

propôs a criação de um número limitado de grandes objetivos interrelacionados e mensuráveis que seriam 

decisivos para o seu êxito global até 2020. Esses objetivos foram traduzidos em objetivos e trajetórias nacionais 

(Plano Nacional de Reformas) e regionais, por forma a refletir a situação atual de cada Estado-Membro e o 

respetivo nível de ambição no contexto do esforço global da UE para atingir estes objetivos. Da mesma forma, 

foram adaptados pela Região nos termos seguintes: 

1. Elevar a taxa de emprego: 75% da população europeia entre 20 e 64 anos deverá estar empregada 

em 2020. 

Face aos valores elevados registados para o indicador relativo à população madeirense em 2010 

(71,9%), o Governo Regional considera que esta meta se aplica integralmente para a Região. 

2. Melhorar os níveis educativos: A nível europeu, os índices de abandono escolar devem ser inferiores 

a 10% e pelo menos 40% da geração mais jovem (faixa etária dos 30 aos 34 anos) deve dispor de um 

diploma do ensino superior ou equivalente.  

Na Região Autónoma da Madeira os índices de abandono escolar têm vindo a decrescer de forma 

muito acentuada, no entanto ascendem ainda a um valor de 31,7% em 2011. Assim, a meta regional 

neste âmbito, a atingir em 2020 de forma a proporcionar o esforço regional, respeitando a realidade 

em que se enquadra, será traçada no Plano Estratégico de Educação, não estando disponível no 
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momento de elaboração do presente Plano. Embora o ensino superior não seja matéria de governação 

autónoma, será formulada uma meta para a Madeira que permita avaliar o contributo da Região para 

a meta nacional. 

3. Melhorar as condições para a investigação e o desenvolvimento: A União Europeia definiu como 

meta elevar para 3% do Produto Interno Bruto (PIB) o nível de investimento conjugado dos setores 

público e privado neste domínio. 

Na formulação da meta regional há que ter em consideração a sua ultraperiferia que direciona a 

aposta em I&D não em termos de dimensão do setor, mas na criação de nichos de excelência que 

atraiam investimentos de menor dimensão mas de elevado potencial de inovação e qualidade. Assim, 

o peso deste setor na Região assume um valor inferior ao da média nacional e europeia (0,38% em 

2008 face a 1,5% e 1,9% respetivamente), tendo-se de determinar uma meta adequada a este 

panorama. 

4. Promover uma economia mais sustentável, definindo-se 3 metas complementares para a política 

energética europeia até 2020, designadas como os “3 vintes”: reduzir as emissões de gases com efeito 

de estufa em 20% face a 1990; aumentar para 20% a percentagem das energias renováveis no 

consumo energético final; e avançar no sentido de um aumento de 20% da eficiência energética. 

Na RAM, estas metas deverão assumir valores consentâneos com a realidade geográfica e territorial 

das ilhas, marcada por uma elevada dependência energética que urge colmatar. Assim, embora 

representem um desafio particularmente difícil, a Região deverá atingir ou até mesmo superar as 

metas nacionais, estabelecidas em 20%, 31% e 20% respetivamente. 

5. Promover a inclusão social, tendo-se como objetivo reduzir a população europeia em risco de pobreza 

ou de exclusão social, em pelo menos 20 milhões de pessoas até 2020. 

O Governo Regional está particularmente envolvido neste objetivo, embora não tenha sido 

estabelecida neste momento nenhuma meta regional, uma vez que ainda não está implementado o 

apuramento estatístico regional de acordo com as especificidades dos critérios da meta europeia. 

Estes objectivos abrangem os principais domínios em que é necessário envidar esforços rapidamente, estando 

interligados e reforçando-se mutuamente.  

A intervenção pública no âmbito do emprego deverá assegurar o seu contributo para o sucesso desta 

estratégia, abrangente e transversal, mas também deverá prever medidas destinadas a eliminar os 

estrangulamentos específicos que dificultam o crescimento a nível regional. 
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ENQUADRAMENTO SÓCIO-ECONÓMICO REGIONAL 

Nos últimos anos, a economia madeirense tem registado uma evolução positiva, mas evidenciou um claro 

abrandamento da atividade, fruto da crise económica e financeira internacional. A crise dos mercados 

financeiros associada ao alto nível de endividamento externo de Portugal, tem sido um fator determinante e 

penalizador da economia da Região. 

A agitação nos mercados financeiros face à dívida soberana nacional e de vários Estados-Membros da UE tem 

repercussões diretas e indiretas na economia regional, dado o seu grau de abertura e dependência face ao 

exterior, dificultando a prossecução do trajeto de crescimento aos ritmos evidenciados nos anos anteriores, e 

impondo fortes restrições ao financiamento dos agentes económicos. 

Todavia, é premente encetar esforços no sentido de evitar a deterioração do crescimento económico e a 

proteção social, pelo que face à situação atual, se exige uma grande disciplina e rigor orçamental, através da 

contenção e redução da despesa, apontando para a melhoria da eficiência e eficácia da despesa e da receita 

orçamentais. 

Atividade económica  

No que respeita aos principais indicadores económicos, de acordo com os dados disponibilizados pelo Instituto 

Nacional de Estatística (INE), registou-se uma quebra no PIB regional em 2009 (-2,6%), assistiu-se a uma 

recuperação, ainda que ligeira, em 2010 (1,7%), verificando-se um crescimento médio de 3,4%, entre 2006 a 

2010. O PIB per capita regional, em paridade de poder de compra, em 2009 apresentou um resultado superior 

à média nacional e europeia, em cerca de 30% e 5%, respectivamente. Para este resultado importa ter em 

consideração o papel do Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM), sendo fundamental envidar 

esforços para a manutenção do conjunto de incentivos, sobretudo de natureza fiscal, que atraem investimento 

externo para a Madeira, cujo contributo é ainda mais significativo num momento de contração nacional e 

internacional do investimento. Importa ainda referir que o CINM é reconhecido como o mecanismo mais 

eficiente para a modernização, diversificação e internacionalização da economia regional. 

No que se refere à estrutura produtiva do Valor Acrescentado Bruto (VAB), é claro o peso do setor dos serviços 

na Região, representando 84,2% da riqueza produzida em 2010, seguindo-se o setor secundário (14,1%) e o 

setor primário (1,7%). Comparativamente, a estrutura produtiva nacional regista uma distribuição semelhante 

à da Região, apresentando-se igualmente os Serviços como o setor com maior destaque (74,4%), ainda que 

abaixo do valor registado no arquipélago, seguido do setor secundário (23,3%) e primário (2,2%).  

Os ramos de atividade que mais contribuíram para o VAB do ano em apreço, foram o “Comércio por grosso e a 

retalho”, “Reparação de veículos automóveis e motociclos” e “Transportes e armazenagem; atividades de 

alojamento e restauração” que representaram 30,9% do total da riqueza produzida na Região, seguindo-se os 

grupos “Administração pública e defesa”; “Segurança social obrigatória”, “Educação, saúde humana e ação 

social” e “Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares”; “Atividades administrativas e dos serviços 

de apoio” que contribuíram para o VAB regional em 22,2% e 14,5%, respectivamente. 
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Em 2010 existiam em Portugal 1.168.964 empresas, um valor inferior em 4,5% ao registado no ano anterior.  

A Região representava 1,9% do total do setor empresarial do país, encontrando-se sedeadas cerca de 21.979 

empresas. 

A dinâmica de criação de empresas tem-se expressado numa taxa de crescimento positiva, tendo-se registado 

em 2010, um acréscimo de 166 empresas, comparativamente ao ano de 2007 (21.813), traduzindo-se em cerca 

de 81.608 pessoas ao serviço. 

Nesse período, os setores que contemplam o maior número de empresas são, em primeiro lugar, o “Comércio 

por grosso e a retalho”, “Reparação de veículos e motociclos” (20,7%), em segundo lugar, “Outras atividades de 

serviços” (13,9%), seguindo-se as “Atividades de consultoria científicas, técnicas e similares” (12,7%) e o 

“Alojamento, restauração e similares” (9,6%).  

Segundo os dados mais atuais, relativos a 2009, mais de 94,6% do tecido empresarial madeirense é constituído 

por microempresas, isto é, empresas com menos de 10 pessoas ao serviço, enquanto as empresas de grande 

dimensão representam uma diminuta parcela do tecido produtivo (0,1%). 

A Região apresentava uma taxa de natalidade empresarial de 16,3% em 2009, superior à registada a nível 

nacional, em cerca de 1,21 p.p. No que concerne à taxa de mortalidade das empresas, os dados 

disponibilizados demonstram que a taxa nacional (19,74%) é superior à regional (18,73%). 

O Turismo constitui uma das principais atividades económicas do arquipélago, traduzindo-se, com efeito, como 

um dos principais impulsionadores e fonte de receitas da economia regional. 

No ano de 2010 a atividade turística na Região Autónoma da Madeira foi caracterizada por uma quebra nos 

proveitos totais, nas dormidas e no número de hóspedes entrados nos estabelecimentos hoteleiros, os quais 

diminuíram 11,4%, 9,2% e 7,8%, respectivamente, em grande parte provocada pela crise económica e 

financeira, mas também pelos acontecimentos de índole natural (Intempérie de 20 de Fevereiro e os 

incêndios). 

No entanto, segundo os últimos dados divulgados pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), 

registou-se uma inversão na generalidade dos indicadores de produção turística. Em 2011, a Região 

acompanhou a tendência mundial e nacional, registando uma variação positiva face ao ano anterior, no 

número de hóspedes (5,3%), no número de dormidas (11,5%) e nos proveitos totais (11,5%). 

População 

De acordo com os resultados do 1º trimestre de 2012 publicados pela DREM, a população total da Região 

cifrava-se em 247,4 milhares de habitantes (117,1 milhares de homens e 130,3 mulheres). 

Os censos de 2011 revelam que a evolução da população na última década regista um envelhecimento 

demográfico, com a proporção de indivíduos idosos na população total a aumentar enquanto que diminui o 

peso dos jovens até aos 25 anos (censos 2011). O índice de envelhecimento, que expressa a correspondência 

do número de idosos (+65 anos) para cada 100 jovens dos 0 a 14 anos de idade, evoluiu de 71,2 pontos em 
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2001 para 75,4 pontos em 2010, valor ainda bastante inferior à média nacional (120,1 em 2010), existindo, no 

entanto, concelhos que ultrapassam os 150 pontos (concelho de Santana: 168,9 e de Porto Moniz: 154,7). 

De acordo com os resultados do 1º trimestre de 2012 publicados pela DREM, a população ativa estimava-se em 

130,2 milhares (68,0 milhares de homens e 62,2 milhares de mulheres), o que representa, em termos 

homólogos, uma ligeira redução da população ativa (1,2%). 

A taxa de atividade dos indivíduos em idade ativa (15 e mais anos) ascendia a 63,5%, sendo a masculina 

superior à feminina em 14,5 p.p.. 

Emprego 

No período em análise, a população empregada atingia os 109,2 milhares, dos quais 55,5 milhares eram 

homens e 53,7 milhares eram mulheres.  

Os dados revelam que comparativamente ao 1º trimestre de 2011 houve uma redução de 3,7% da população 

empregada, tendo sido mais notória a quebra no grupo dos 15 aos 24 anos, traduzindo em termos absolutos 

uma redução de 2,3 milhares de jovens. Esta redução, ainda assim, foi atenuada pela evolução positiva 

verificada no grupo de indivíduos com 65 e mais anos de idade (15,1%). 

Relativamente à caracterização das habilitações da população empregada, constata-se que a maioria dos 

empregados possui habilitação igual ou inferior ao 3º ciclo (63,0%), seguindo-se o ensino secundário e pós-

secundário com 19,4% e por fim os detentores de ensino superior que representam 17,6% do total dos 

empregados e que registaram um crescimento de 8,7%, no mesmo período de 2010.  

No 1º trimestre de 2012, a taxa de emprego (15 e mais anos) fixou-se nos 53,2%, tendo diminuído 0,5 p.p. 

relativamente ao trimestre anterior e 2,1 p.p. face ao trimestre homólogo. A taxa de emprego dos homens em 

idade ativa (62,2%) excedeu a das mulheres (58,2%) em 4,0 p.p., tendo ambas decrescido relativamente ao 1º 

trimestre de 2011. Esta taxa foi muito mais expressiva nos grupos etários intermédios (25 a 34 anos e 35 a 44 

anos), com taxas de atividade de 76,4% e 80,9%, respectivamente, do que na população jovem (15 a 24 anos), 

cujo valor se fixou em 24,1%. 

O setor terciário representa cerca de 73,8% do emprego. Neste setor adquire particular relevo o “Comércio por 

grosso e a retalho”, abarcando 20,5% dos postos de trabalho existentes na Região, sendo de imediato seguido 

pelo “Alojamento, restauração e similares” com 14,9%. O setor secundário “Industria, construção, energia e 

água” emprega 14,9% da população da Região seguindo-se o setor primário com 11,3%. Não obstante a fraca 

expressão do setor da “Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca”, é de referir que foi o único em 

que se registou crescimento (4,9%), fruto, provavelmente, da atual conjuntura e da aposta na agricultura, para 

produção de bens para consumo interno e para promover a atração dos jovens com vista a renovação de um 

quadro de trabalhadores envelhecidos. 

A Região Autónoma da Madeira apresentou uma taxa de desemprego de 16,1% no 1º trimestre de 2012, acima 

da média nacional e europeia, evidenciando um comportamento ascendente significativo face ao trimestre 
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anterior (+2,6 p.p.). Quando comparada com as outras regiões do país, a Região ainda assim, apresentou 

melhores resultados que Lisboa (16,5%) e Algarve (20,0%). 

Na Região, a taxa de desemprego das mulheres (13,7%), no trimestre em análise, foi inferior à dos homens 

(18,4%), em 4,7 p.p.. 

Os dados relativos ao desemprego dos mais jovens evidenciam números preocupantes, registando-se a nível 

regional uma taxa de desemprego de 51,9%, valor superior ao registado a nível nacional (36,2%) e a nível 

europeu (10,2%). O número de desempregados no grupo etário dos 15 a 24 anos representava 28,4% do total 

de desempregados.  

No final de junho de 2012, estavam inscritos no Instituto de Emprego da Madeira, 21,4 milhares de 

desempregados. 

A análise genérica dos inscritos permite concluir que o desemprego atinge sobretudo os homens (56,9%), os 

inscritos há menos de 12 meses (53,9%), e os candidatos à procura de novo emprego (90,6%). Considerando os 

grupos etários, destacam-se os adultos com idades compreendidas entre os 25 e os 44 anos (51,4%) como 

grupo mais significativo, com os jovens (menos de 25 anos) a representarem 15,1% do total dos 

desempregados. A análise por habilitações revela o défice de qualificações dos desempregados, com 56,3% dos 

inscritos a deterem, no máximo, o 2º ciclo do ensino básico. 

Em termos de evolução, e considerando a mesma caraterização genérica, o aumento homólogo do número de 

inscritos foi mais significativo nas mulheres (+25,3%), nos adultos (+26,7%), nos que procuram um novo 

emprego (+24,4%), e quanto ao tempo de inscrição, regista-se o crescimento do número de indivíduos que 

estão há menos de 1 ano à procura de emprego (+25,3%, correspondendo a +2.333 desempregados). 

Considerando a habilitação escolar, identificam-se os detentores de habilitações mais elevadas como o grupo 

onde se fez sentir mais intensamente o efeito da retração do mercado laboral (Ensino superior: +54,8% face a 

Junho de 2011). Apesar deste grande aumento no desemprego entre os licenciados, continua a ser vantajoso 

no mercado de trabalho ter o ensino superior. Os licenciados são, de resto, o único grupo cuja taxa de 

desemprego se situa abaixo da média (9,3%). 

Educação e qualificação 

Tem-se registado uma relação positiva entre os níveis de qualificação e a inserção no mercado de trabalho, 

verificando-se que é mais elevada para os detentores de ensino superior do que para os diplomas dos outros 

níveis de ensino, diminuindo à medida que se desce na graduação académica.  

Embora persistam níveis muito baixos de qualificação da população madeirense face à média europeia 

verificou-se uma melhoria acentuada dos níveis de habilitação da população empregada, destacando-se nos 

primeiros anos pós 2000, a redução do peso dos ativos sem instrução (menos 5 p.p., entre 2000 e 2003) que 

representam ainda cerca de 6,2% da mão-de-obra regional em 2010 (dados mais atuais do INE), e um aumento 

das habilitações secundárias e superiores, com crescente intensidade (+ 6 p.p. entre 2010 e 2011) que 

representa já 37% do emprego na Região no final do 1º trimestre. 
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No período 2007-2011 a trajetória de evolução da taxa de abandono precoce de educação e formação da 

Região Autónoma da Madeira regrediu 16,6 pontos percentuais recuperando de um valor muito elevado 

(48,3%) para um valor que reduz o “gap” face ao registado a nível nacional (31,7% contra 23,2% da Região). 

Analisando esta questão na perspectiva do género, conclui-se que no período em análise, a taxa de abandono 

entre as mulheres tem sido inferior à dos homens, quer na Região quer a nível nacional. No caso dos homens, 

assistiu-se a uma redução acentuada da taxa regional, passando de 61% para 39,2%, enquanto o abandono 

precoce das mulheres revelou algumas oscilações, fixando-se em 23,6% em 2011. 

Risco de pobreza e exclusão social 

Segundo os resultados do Inquérito as Condições de Vida e Rendimento realizado em 2011, pelo INE, cerca de 

18% da população portuguesa está em risco de pobreza, ascendendo a 24,4% se considerarmos o cálculo de 

risco de pobreza e exclusão social de acordo com o Eurostat. Esta informação não se apura a nível regional, 

sendo no entanto expectável que estes indicadores não sejam favoráveis numa Região ultraperiférica, cujo 

acesso a determinados bens e serviços sofre maiores condicionantes e cuja população está fortemente 

concentrada num grande meio urbano. O desemprego é o fator mais fortemente associado ao risco de pobreza 

(36%). Este risco abrange ainda 28,4% inativos não reformados, que abrangem situações de exclusão já 

efetivada do mercado de emprego, nomeadamente associadas a despesas de saúde agravadas. O risco de 

pobreza é mais significativo para os menores de 18 anos e para os idosos, ainda que estes tenham registado 

uma tendência decrescente deste indicador desde 2003. Os agregados monoparentais, os casais com 3 ou mais 

crianças e os adultos sós sem crianças a cargo são os grupos familiares mais vulneráveis.  

Saliente-se ainda que se reduziu o impacto das transferências sociais (excluindo pensões) no risco de pobreza, 

num contexto de elevada contenção orçamental e em que se operaram diversas reformas estruturais, 

inclusivamente no que toca aos critérios de atribuição de apoios sociais. 

No final de abril de 2012, estavam inscritos 6.033 beneficiários do Rendimento Social de Inserção (RSI) na 

Região. Ao longo de 2011, 9.318 residentes na Madeira beneficiaram do RSI, traduzindo-se numa redução 

acentuada face a 2010 (11.252 beneficiários), na sequência de alterações legais mais restritivas na atribuição 

da Medida e da implementação de critérios relativos à prova de condição de recursos dos agregados. 
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DESAFIOS E PRIORIDADES PARA A POLÍTICA DE EMPREGO REGIONAL 

PRIORIDADES E EIXOS DE ATUAÇÃO  

A situação regional descrita é consequência da globalização e envelhecimento demográfico, que, aliados aos 

encargos decorrentes do sistema de proteção social, são fatores que influenciam os sistemas de emprego 

gerando uma maior precarização do mesmo. 

A falta de rejuvenescimento da população origina diversas preocupações com a sustentabilidade do sistema de 

segurança social e de saúde, mas também com a evolução da capacidade produtiva da Região, associando-se o 

envelhecimento dos trabalhadores a menos inovação, qualificação e produtividade. 

A elevada exposição externa da economia regional, consequência da sua ultraperiferia, tornam-na 

especialmente vulnerável a crises internacionais, mais frequentes e profundas num cenário de crescente 

globalização em que aumenta a competitividade dos países em desenvolvimento. 

Contrariar problemas conjunturais passa por promover a criação de emprego, prevenir e combater o 

desemprego e atuar de forma preventiva e precoce. Tem sido feito nos últimos tempos esforços com melhorias 

ao nível das habilitação e qualificação dos ativos, a promoção da diversificação da atividade económica, 

tradicionalmente centrada no turismo, para setores de tecnologias e comunicações e outros serviços 

económicos, nomeadamente valorizando uma maior orientação para o mercado internacional, e pela criação 

de apoios ao empreendedorismo, à inovação e à ciência e tecnologia. 

No entanto, a crise atual é de longo prazo e é estrutural, logo não é de fácil resolução e traz com ela o 

agravamento do desemprego. Influenciar o crescimento de longo prazo passa pela adopção de políticas de 

curto e médio prazo eficazes e que influenciem o comportamento de longo prazo dos agentes económicos. O 

Governo Regional tem um papel preponderante na orientação e incentivo à atividade mas caberá aos agentes 

económicos colocar a estratégia em ação. 

No final de 2011 a Região enfrentava uma taxa de desemprego elevada, com elevado desemprego de longa 

duração, não se perspetivando melhorias nos próximos anos. O cenário pouco favorável implica seguir as 

recomendações da OCDE, ou seja reduzir os custos sociais da recessão, exigindo-se deste modo uma resposta 

ativa e agressiva das medidas de política de emprego e uma maior eficiência dos serviços públicos de emprego, 

nomeadamente para a identificação antecipada das necessidades, a assistência na procura de emprego, a 

orientação e a formação no âmbito de planos de ação personalizados. 

A estratégia de crescimento passa pela elevação da qualificação da população, produzindo uma sociedade 

capaz de se adaptar continuamente às novas realidades e de exercer plenamente a cidadania. A Região deverá 

manter o esforço já desenvolvido no alargamento da oferta de oportunidades de educação e de formação e da 

garantia de vias curriculares flexíveis, facilitando e diversificando o acesso de todos à educação e à formação. 

Neste âmbito de atuação, deve-se no entanto garantir a adequação das respostas formativas às necessidades 

reais das empresas, nomeadamente em termos de inovação e tecnologia.  
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O apoio às empresas e ao emprego, num cenário de crise do financiamento, passa incontornavelmente pela 

facilitação do acesso ao crédito, pela redução do seu custo, e pela concessão de incentivos ao investimento e 

empreendedorismo. 

Num quadro de desemprego estrutural, de crescente globalização de mercados, de necessidade de um nível de 

qualificação superior, da fragilidade do sistema de proteção social, existe um número de pessoas que se 

afastam do mercado de trabalho o que implica um possível aumento da exclusão social. 

Assim, ainda que necessário, o crescimento económico, por si só, não erradica a pobreza, pelo contrário, afasta 

os indivíduos menos qualificados do mercado de emprego. A informação empírica qualitativa aponta no 

sentido de um agravamento das situações de desfavorecimento face ao mercado de trabalho com 

alastramento dos focos de pobreza e marginalidade a novas áreas urbanas e também em freguesias do interior. 

Paralelamente, salienta-se uma erosão acentuada das capacidades de resposta das IPSS, Centros Paroquiais e 

Casas de Povo por redução do financiamento público (comunitário e regional) e por menor disponibilidade do 

partenariado e mecenato social de empresas e instituições.  

Torna-se indispensável promover um mercado de trabalho mais inclusivo e dinamizar o papel da economia 

social, com maior ênfase ao nível do estímulo ao mercado social de emprego, quer pela sua capacidade de 

inclusão do público mais vulnerável, quer porque promove a satisfação das necessidades sociais às quais o 

mercado não dá a resposta adequada. De modo particular, face ao cenário económico e demográfico da 

Região, prevê-se o crescimento de valências de apoio social, traduzindo-se em oportunidades de emprego, o 

que gera maior possibilidade de integração dos grupos desfavorecidos perante o mercado de trabalho. 

O crescimento económico direcionado para setores intensivos em mão-de-obra (p.e. agricultura, turismo e 

economia social) gera igualmente oportunidades para a inserção de públicos mais desfavorecidos perante o 

mercado de trabalho, mas também tem intrínseco, um potencial de sustentabilidade económica e de inovação 

que importa explorar. 

Assim, para além de geradores de emprego, estes setores velam ainda pela preservação dos recursos naturais e 

patrimoniais fundamentais à vantagem competitiva da Região no panorama internacional e à capacidade de 

resposta do mercado interno. Neste sentido, é também fulcral a aposta na redução da dependência energética, 

passando por fontes de energia renováveis e pela maior eficiência energética. Juntas, estas áreas fomentam a 

criação de empregos verdes e de empregos solidários, benéficos no curto e no longo prazo para a população 

madeirense. 
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Face a estas considerações foram definidos 5 eixos de atuação para o Plano Regional de Emprego, 

complementares e solidários entre si. 

1. Promover a criação de emprego e combater o desemprego; 

2. Combater o desemprego jovem e promover a transição para a vida ativa; 

3. Reforçar a educação e a qualificação da população madeirense; 

4. Fomentar a inclusão social e a inserção no mercado de trabalho de pessoas desfavorecidas; 

5. Impulsionar o crescimento sustentável. 

 

GRANDES METAS DO PRE 

Para cada eixo foram definidas linhas de ação e metas, quantificáveis sempre que possível, de modo a que este 

plano exponha os esforços que terão de ser implementados para o crescimento do emprego, de acordo com o 

quadro abaixo: 

 

EIXOS PROGRAMAS METAS 

1. Promover a 

criação de 

emprego e 

combater o 

desemprego 

Inserção de desempregados 

no mercado de trabalho 

 Inserir no mercado de trabalho 15.000 pessoas em situação de 

desemprego; 

 Garantir que, anualmente, pelo menos 25% dos desempregados 

de longa duração, 40% dos jovens com menos de 25 anos, e 20% 

dos inscritos com qualificações inferiores ao 2º ciclo do ensino 

básico beneficiem de uma colocação, ou de uma participação 

numa medida ativa sob a forma de formação, reconversão, 

experiência profissional, ou outra medida de empregabilidade; 

 Abranger 10.500 desempregados em intervenções técnicas de 

informação e de assistência à procura de emprego. 

Criação de Emprego e de 

espírito empresarial  

 Apoiar a criação líquida de 4.100 postos de trabalho, através de 

medidas de âmbito global; 

 Apoiar a manutenção de 10.000 postos de trabalho. 

2. Combater o 

desemprego jovem 

e promover a 

transição para a 

vida ativa 

Qualificação e Inserção 

profissional de jovens 

 Abranger 4.350 jovens em programas de estágios profissionais; 

 Envolver 10.500 jovens em ações de promoção do 

empreendedorismo; 

 Abranger 17.890 jovens em programas e ações de 

desenvolvimento de competências, qualificações escolares e 

profissionais. 

Redução do abandono 

escolar 

 Reduzir a taxa de abandono escolar precoce regional; 

 Atingir a taxa de 85% de conclusão do ensino secundário; 

 Abranger 1.500 alunos e 80 escolas do ensino básico e secundário 

em atividades de orientação vocacional e planeamento de 

carreira. 

3. Reforçar a 

educação e a 

Qualificação profissional 

dos ativos 

 Abranger 58.600 adultos em ações de qualificação; 

 Envolver 12% dos adultos ativos em ações de formação ao longo 
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EIXOS PROGRAMAS METAS 

qualificação da 

população 

madeirense 

da vida. 

Atratividade e 

empregabilidade do ensino 

superior 

 Qualificar mais 3.200 diplomados; 

 Envolver 800 participantes em projetos de cooperação entre a 

Universidade da Madeira (UMa) e o tecido empresarial, no âmbito 

das atividades do Espaço Universidade-Empresa, em especial as 

desenvolvidas através das componentes Simulação Empresarial e 

Empreendedorismo do Projeto SEE; 

 Aumentar o número de docentes doutorados no ensino superior 

da Região para 95%, apontando para a melhoria da qualidade do 

sistema de ensino superior. 

I&D e Inovação 

 Apoiar a criação de 24 projetos e 48 postos de trabalho no âmbito 

dos incentivos à investigação; 

 Abranger 1.800 diplomados na área de ciência e tecnologia; 

 Apoiar 4.085 participantes em programas e bolsas de formação 

avançada; 

 Promover 10 parcerias internacionais. 

4. Fomentar a 

inclusão social e a 

inserção no 

mercado de 

trabalho de 

pessoas 

desfavorecidas 

Inserção das pessoas 

desfavorecidas no mercado 

de trabalho 

 Assegurar a elaboração e acompanhamento de programas de 

inserção a todos os beneficiários do rendimento social de 

inserção, adaptados à sua situação pessoal; 

 Apoiar a formação e inserção profissional de 2.910 pessoas 

portadoras de deficiências ou incapacidades; 

 Fomentar a inserção profissional de 240 indivíduos de outros 

grupos em risco de exclusão social e profissional, entre os quais os 

ex-toxicodependentes, vítimas de violência doméstica, e pessoas 

sem-abrigo, através de medidas e planos de ação específicos. 

Construção de uma 

sociedade inclusiva 
 Abranger 7.050 desempregados em atividades socialmente úteis. 

5. Impulsionar o 

crescimento 

sustentável 

Eficiência energética e 

empregos verdes 

 Abranger 450 pessoas em ações de formação no âmbito do 

desenvolvimento sustentável; 

 Apoiar 135.000 horas de formação em temáticas relacionadas com 

o ambiente. 

Desenvolvimento rural 

 Apoiar a criação de 365 de postos de trabalho no setor da 

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca; 

 Apoiar a manutenção de 13.337 postos de trabalho; 

 Abranger 4.500 trabalhadores ou potenciais trabalhadores do 

setor da agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca, em 

ações de formação e informação para reforço das competências; 

 Apoiar a criação de 300 postos de trabalho em meio rural. 

Qualificação do emprego 

no setor do turismo 

 Abranger 7.000 jovens nos cursos do setor turismo/hotelaria; 

 Incentivar a criação de 300 postos de trabalho, no âmbito dos 

sistemas de incentivos ao turismo. 
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PRINCIPAIS ATORES INSTITUCIONAIS 

A concretização da visão estratégica subjacente a este Plano decorre da implementação de diversos instrumentos 

e linhas de ação, que têm de ser entendidas como abrangentes e flexíveis, sendo fundamental assegurar o 

contributo dos organismos regionais com intervenção direta ou indireta na política de emprego, quer para a sua 

concretização e avaliação quer para as ajustar e melhorar, ao longo do seu período de implementação.  

O quadro seguinte sintetiza os principais organismos que assumem responsabilidade na prossecução deste 

Plano, identificando-se a missão associada a cada um, e a articulação com os eixos de intervenção definidos. 

 

PRINCIPAIS ATORES 
EIXOS 

MISSÃO 
1 2 3 4 5 

SRAS - Instituto de 
Emprego da Madeira, 

IP-RAM 

X X  X  

Coordenação e execução da política de emprego na Região Autónoma da 
Madeira, promovendo a criação e a qualidade do emprego e combatendo 
o desemprego, através da implementação de medidas ativas e de ações 
de promoção do emprego. 

SRAS - Instituto de 
Segurança Social da 

Madeira, IP-RAM 

   X  
Garantir a prossecução dos objetivos da Segurança Social pública nos 
domínios da gestão das contribuições e prestações sociais e do exercício 
da ação social, assegurando o direito de acesso a todos os cidadãos. 

SRE - Direção Regional 

de Qualificação 

Profissional 

X X X  X 

Assegurar a execução da política regional definida pelo Governo para o 
setor da qualificação, formação e certificação profissional e para a gestão 
do Fundo Social Europeu, no âmbito das competências atribuídas à Região 
nesta matéria. 

SRE - Direção Regional 

de Educação 
X X X X  

Superintender na organização e funcionamento da educação pré-escolar, 
dos ensinos básico e secundário, nas modalidades especiais de educação 
escolar, no ensino à distância e na educação extraescolar, contribuindo 
para a qualidade do sistema educativo na Região Autónoma da Madeira 
(RAM), numa perspectiva de aprendizagem ao longo da vida. 

SRE - Madeira 
Tecnopolo 

  X   

Assumir-se como um Centro de Competências, com o objetivo de 
aproveitar e depois transmitir, as vantagens que advêm das relações 
estabelecidas em áreas estratégicas como a Inovação, a Investigação 
Aplicada, as Novas Tecnologias de Informação e Comunicação, o 
Desenvolvimento Sustentável, o Ambiente e a Educação/Formação 
Avançada/e-Learning. 

Universidade da 
Madeira 

  X  X 

Preparar os seus estudantes para serem cidadãos completos da sociedade 
global e, através do seu carácter empreendedor, da qualidade da sua 
investigação e do seu espírito de serviço, contribuir para o 
desenvolvimento económico, social e cultural da Madeira, de Portugal e 
do Mundo. 

VP - Instituto de 

Desenvolvimento 

Empresarial da Região 

Autónoma da Madeira 

X  X X X 

Promover o desenvolvimento empresarial e o apoio, direto ou indireto, ao 
fortalecimento e modernização das estruturas empresariais da Região 
Autónoma da Madeira, nos setores secundário e terciário, em especial no 
que se refere às pequenas e médias empresas. 

VP - Centro de 
Empresas e Inovação 

da Madeira 

 X X   

Servir de instrumento de desenvolvimento regional apoiando os 
empreendedores na implementação do seu projeto empresarial inovador 
na Região Autónoma da Madeira, desde a fase inicial até à fase de 
desenvolvimento e expansão, proporcionando um ambiente favorável ao 
empreendedorismo, nomeadamente nos mais jovens, e agindo como um 
facilitador e ponto de contacto central de um eco sistema empreendedor. 

VP – AREAM 
Agência Regional para a 
Energia e Ambiente da 
Região Autónoma da 

Madeira 

    X Promover a inovação e a cooperação nos domínios da energia e do 
ambiente. 
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PRINCIPAIS ATORES 
EIXOS 

MISSÃO 
1 2 3 4 5 

Secretaria Regional do 
Ambiente e Recursos 

Naturais 

    X 
Definir e coordenar a política regional nos domínios do ambiente, a água, 
do saneamento básico, das florestas, do parque natural, das pescas, da 
agropecuária e da habitação. 

SRT – Secretaria 
Regional da Cultura, 

Turismo e Transportes 

    X 
Definir, coordenar, executar e avaliar a política regional nos sectores da 
cultura, do turismo, dos transportes, das comunidades madeirenses e dos 
assuntos parlamentares. 

 

EIXOS:  

1. Promover a criação de emprego e combater o desemprego 

2. Combater o desemprego jovem e promover a transição para a vida ativa 

3. Reforçar a educação e a qualificação da população madeirense 

4. Fomentar a inclusão social e a inserção no mercado de trabalho de pessoas desfavorecidas 

5. Impulsionar o crescimento sustentável 

 

ARTICULAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

O Plano Regional de Emprego (PRE) para a Madeira 2012-2020 sintetiza e coordena as iniciativas a desenvolver 

em matéria de emprego, ponderando e conjugando as prioridades estratégicas europeias com as estratégias e 

as especificidades regionais. 

Neste contexto, impõe-se uma articulação forte entre os diversos planos de ação com impacto no emprego, 

regionais ou nacionais ou comunitários, para que se potenciem ganhos de eficiência, sinergias e a sua maior 

eficácia enquanto se garante o seu alinhamento com os grandes objectivos da Estratégia Europa 2020 e Plano 

Nacional de Reforma. 

O período de vigência do presente Plano Regional de Emprego é particularmente marcado pela incerteza, quer 

quanto à evolução dos principais indicadores económicos, quer quanto à definição do quadro de financiamento 

comunitário, sem os quais toda a dinâmica pode ficar comprometida. 

No entanto, mesmo num contexto de continuação do apoio comunitário, as orientações europeias e nacionais 

para a contenção orçamental terão um efeito determinante sobre o impacto do PRE. De facto, a manter-se o 

ritmo acelerado do processo em curso, e apesar das medidas aqui previstas para o estímulo ao emprego, 

perspectivam-se efeitos muito negativos no desenvolvimento da Região, com fortes consequências no 

emprego. 
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Assim, o PRE vigorará num contexto em que é fundamental assegurar a coerência e eficiência dos recursos 

disponíveis, nomeadamente afetos aos principais programas/plano de ação com incidência na Região: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coerência com as disposições gerais relativas ao Quadro Estratégico Comum  

Em 29 de junho de 2011, a Comissão adoptou uma proposta relativa ao próximo quadro financeiro plurianual 

para o período de 2014-2020, intitulada “Um Orçamento para a Europa 2020”. A simplificação da execução das 

políticas, a concentração nos resultados e uma maior utilização da condicionalidade encontram-se entre os 

principais objectivos do próximo conjunto de programas. 

A fim de maximizar o impacto da política na realização das prioridades europeias, a Comissão propõe o reforço 

do processo de programação estratégica. Isto implica a definição de uma lista de objectivos temáticos no 

regulamento de todos os Fundos do Quadro Estratégico Comum (QEC), em conformidade com a estratégia 

«Europa 2020». Estes objetivos foram contemplados nas diversas perspetivas prioritárias de atuação definidas 

no âmbito do PRE, estando individualizadas em programas específicos na medida do possível e adequado nos 

termos das políticas de emprego regionais. 

Princípios gerais aplicáveis ao apoio de todos os Fundos QEC: 

1. Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação; 

2. Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da comunicação, bem como a sua utilização e 

qualidade; 

3. Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas, dos sectores agrícola (em relação ao 

FEADER) e das pescas e da aquicultura (em relação ao FEAMP); 

4. Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os sectores; 

Programas com incidência 
europeia e nacional 

 

- Estratégia Europa 2020 

- Plano Nacional de Reformas 

Programas com incidência 
regional 

 

- Plano de Desenvolvimento 
Económico e Social 

- Programa Regional para a 
Intervenção Social 

- Plano Estratégico para o 
Turismo 

- Plano de Ação de I&DT+I 

- Plano Estratégico de Educação 

- Planos de Ação para a Energia 
da Madeira e Porto Santo 

Financiamento comunitário 
- PO Rumos 
- PO Intervir + 
- PRODERAM 
- PCT - MAC 

 
Outras fontes de 
financiamento 
- Orçamento Nacional 
- Orçamento Regional 

 

Financiamento 

Estratégia 
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5. Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de riscos; 

6. Proteger o ambiente e promover a eficiência energética; 

7. Promover os transportes sustentáveis e eliminar os estrangulamentos nas principais redes de 

infraestruturas;  

8. Promover o emprego e apoiar a mobilidade laboral; 

9. Promover a inclusão social e combater a pobreza; 

10. Investir na educação, nas competências e na aprendizagem ao longo da vida; 

11. Reforçar a capacidade institucional e uma administração pública eficiente. 

 

Exposição sintética da coerência e observância do PRE com os objetivos temáticos dos fundos do QEC: 

OT 1: Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação 

Este objetivo está diretamente refletido na atuação do PRE, inscrita no Eixo 3/ Programa 3 – I&D e inovação, 

pretendendo-se dar resposta à escassez de recursos humanos qualificados nas áreas científicas e tecnológicas e 

apostar no reforço de parcerias entre empresas e unidades de I&D, no sentido de elevar a capacidade de 

inovação e desenvolvimento tecnológico e promover a troca de experiências e partilha de conhecimentos com 

criação de valor para o negócio. 

 

OT 2: Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da comunicação, bem como a sua utilização e 

qualidade 

Neste sentido salienta-se a promoção de uma maior utilização dos sistemas de informação e comunicação no 

âmbito de um serviço público de emprego mais próximo e eficiente, inscrito como objetivo do Eixo 1 

/Programa 1 - Inserção de desempregados no mercado de trabalho, nomeadamente pelo reforço da interação 

multicanal entre a oferta e a procura de trabalho e de acesso às medidas de emprego, e do maior recurso à 

divulgação dos serviços disponíveis com recurso à internet e correio eletrónico. Para a promoção da qualidade 

da informação, uniformidade e acesso, revela-se fulcral a melhoria dos instrumentos existentes de apoio ao 

ajustamento entre oferta e procura de emprego e a aposta na maior integração da informação existente, 

atualmente dispersa ou duplicada por sistemas e organismos. 

 

OT 3: Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas, dos sectores agrícola (em relação ao 

FEADER) e das pescas e da aquicultura (em relação ao FEAMP); 

O PRE, em articulação e complementaridade com o Plano Regional para o Desenvolvimento Rural, destaca a 

importância da aposta neste setor a nível regional, retirando-se mais-valias para a globalidade da economia 

regional. Assim, os apoios e iniciativas de atuação previstas no Eixo 5 / Programa 3 – Desenvolvimento Rural, 

não se limitam ao apoio à criação ou manutenção de postos de trabalho em meio rural, marcadamente 

constituído por pequenas explorações agrícolas e microempresas, mas contribuem fortemente para a 
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sustentabilidade da economia regional, impulsionando quer o contexto socioeconómico local quer a 

diferenciação internacional da Região e a sua competitividade. 

 

OT 4: Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os sectores 

OT6: Proteger o ambiente e promover a eficiência energética; 

O Eixo 5 /Programa 1 - Eficiência energética e empregos verdes reflete a importância conferida a este tema no 

quadro das políticas regionais de emprego e formação. De facto, o setor regional da energia tem potencial de 

crescimento nos próximos anos, com reflexos positivos na criação de emprego tornando-se importante 

canalizar os apoios neste sentido. Desta forma, no âmbito do PRE e com o objetivo de melhor garantir a 

transição para uma economia verde, deve ser promovida a formação e qualificação dos recursos humanos, e 

deve ser prosseguido o apoio às empresas que apresentem projetos de investimento vocacionados para a 

eficiência energética e certificação dos sistemas de gestão da qualidade e ambiental. 

 

OT 8: Promover o emprego e apoiar a mobilidade laboral 

O objetivo essencial do PRE enquadra-se inteiramente neste objetivo temático, sendo fundamentalmente 

prosseguido pelo reforço da empregabilidade, pelo fomento da iniciativa e expansão empresarial, pela 

potenciação de fatores de competitividade e de inovação, com a qualificação dos recursos humanos a ser 

determinante para a promoção da mobilidade e adaptabilidade laboral. 

 

OT 9: Promover a inclusão social e combater a pobreza 

A população desempregada é particularmente vulnerável à pobreza e exclusão social, com as políticas de 

emprego e formação a assumir um papel determinante na promoção da inclusão social. No âmbito do PRE, 

para além do combate ao desemprego e promoção da criação de emprego, a promoção da inclusão social 

assume-se como um eixo de intervenção (Eixo 4 ), prevendo duas perspetivas complementares: a intervenção 

específica e concentrada sobre determinados grupos, traduzida no Eixo 4/Programa 1- Inserção das pessoas 

desfavorecidas no mercado de trabalho, e uma abordagem alargada e concertada com intervenientes das 

famílias e economia social, Eixo 4/Programa 2 - Construção de uma sociedade inclusiva, com intuito de 

promover simultaneamente outras valências que promovam o desenvolvimento económico e social, 

particularmente em zonas de elevada carência, promovendo a igualdade de acesso aos bens e serviços públicos 

e às oportunidades e envolvendo quem melhor conhece a realidade e as soluções a apresentar. 
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OT 10: Investir na educação, nas competências e na aprendizagem ao longo da vida 

A concretização deste objetivo é materializada a partir dos Eixos 2 e 3, no sentido de desenvolver ações em 

matéria de educação, formação e aprendizagem ao longo da vida, perspectivando a melhoria das competências 

e níveis de formação necessárias para responder a um mercado de trabalho cada vez mais exigente. 

No que respeita ao Eixo 2 as iniciativas inerentes ao Programa 1 - Qualificação e Inserção profissional de 

jovens, traduzem a aposta na dinamização das medidas facilitadoras do acesso ao emprego, no que concerne à 

vertente educação/formação, bem como a transição do meio escolar para o mundo do trabalho, enquanto o 

Programa 2 - Redução do abandono escolar tem como propósito o desenvolvimento de abordagens de 

atenuação e recuperação do insucesso e abandono escolar, direcionadas a jovens em risco. 

Ao nível do Eixo 3, o Programa 1 – Qualificação profissional dos ativos, surge como resposta às necessidades de 

reforço da qualificação de competências de adultos (desempregados e empregados) e melhoria das condições 

de adaptabilidade dos trabalhadores e das empresas. O Programa 2 – Atratividade e empregabilidade do 

ensino superior pretende reforçar o papel decisivo que tem o ensino superior no desenvolvimento dos 

cidadãos, na medida que potencia o desenvolvimento social, cultural e económico. 

 

OT 11: Reforçar a capacidade institucional e uma administração pública eficiente 

O PRE pretende atuar para o reforço da eficiência e a eficácia da Administração Pública regional estabelecendo 

como prioridades o aproveitamento das sinergias entre os serviços públicos e os outros agentes da economia e 

sociedade regional, ou seja empresas, organizações da economia social e famílias, e o reforço e 

desenvolvimento das qualificações e competências técnicas dos recursos humanos. 

Neste âmbito, assume particular relevância a reformulação do enquadramento dos Clubes de Emprego, 

aprofundando a sua função de apoio à integração de desempregados no mercado de trabalho e a reformulação 

dos programas de emprego de modo a permitir abranger mais desempregados, previstas no Eixo 1/Programa 1 

- Inserção de desempregados no mercado de trabalho, enquanto que se pretende aprofundar o 

acompanhamento personalizado e individual de desempregados e grupos particularmente desfavorecidos, 

quer no programa referido quer nos programas do Eixo 4 - fomentar a inclusão social e a inserção no mercado 

de trabalho de pessoas desfavorecidas. 

Por outro lado, está previsto no âmbito do Eixo 3/Programa 1 – Qualificação profissional dos ativos, o 

desenvolvimento das competências dos funcionários e agentes da Administração Pública através de ações de 

Formação Profissional, favorecendo a sua capacidade de responder eficazmente a novos desafios, 

nomeadamente o desenvolvimento sustentável da Região e a sociedade de informação. 
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Articulação do PRE com os fundos estruturais de financiamento comunitário  

A concretização da estratégia da RAM para o emprego para o período 2012-2020 exige uma elevada 

mobilização de  recursos humanos, organizativos e materiais por parte das autoridades públicas da Região, com 

um significativo esforço de investimento a continuar a ser apoiado por financiamentos comunitários, cuja 

programação e negociação se pretende concluir brevemente. 

Tendo em conta as orientações comunitárias formuladas para o período 2014-2020, os financiamentos da 

União Europeia com carácter estrutural deverão ser enquadrados nos Programas Operacionais Regionais, 

financiados respectivamente pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e pelo Fundo Social 

Europeu (FSE). 

O FSE apoia as políticas centradas no aumento da produtividade e competitividade, no crescimento económico, 

desenvolvimento sustentável, bem como no reforço da coesão económica e social, no que respeita ao 

investimento em capital humano e emprego.  

O FSE tem como principais objectivos: 

 Atingir o pleno emprego. 

 Aumentar a qualidade e a produtividade no trabalho. 

 Promover a inclusão social (nomeadamente, o acesso das pessoas desfavorecidas ao emprego). 

 Reduzir as disparidades de emprego a nível nacional, regional e local. 

Este Fundo revela-se um importante instrumento financeiro e assume-se como a principal fonte de 

financiamento dos instrumentos de atuação do PRE, na medida em que apoia as medidas de prevenção e 

combate ao desemprego, promove ações que facilitam a reintegração no mercado de trabalho dos 

desempregados, o desenvolvimento dos recursos humanos da Região e a transição para a vida ativa, visando a 

elevação dos níveis de emprego, de educação, formação e a promoção da inclusão social. 

O FEDER visa reforçar a coesão económica, social e territorial na União Europeia através do cofinanciamento de 

investimentos nos Estados-Membros, podendo intervir sobre três objectivos globais da política regional: 

 Convergência;  

 Competitividade regional e emprego;  

 Cooperação territorial europeia. 

O financiamento do FEDER abrange, para além de medidas de assistência técnica à sua eficiente 

operacionalização: 

 Ajudas diretas aos investimentos realizados nas empresas (designadamente as PME), a fim de criar 

emprego duradouro; 

 Infraestruturas ligadas, nomeadamente, à investigação e à inovação, às telecomunicações, ao 

ambiente, à energia e aos transportes; 

 Instrumentos financeiros (fundos de capital-risco, fundos de desenvolvimento local, etc.), a fim de 

apoiar o desenvolvimento regional e local e favorecer a cooperação entre as cidades e as regiões;  
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Neste sentido destaca-se o recurso ao financiamento pelo FEDER no âmbito do PRE relativamente à 

manutenção, reforço ou criação de linhas específicas de apoio à criação de empresas e postos de trabalho, à 

manutenção ou expansão da atividade empresarial, à inovação e desenvolvimento tecnológico. 

Prevê-se igualmente que a Região beneficie de Programas Operacionais específicos no âmbito de Fundos 

europeus de apoio ao desenvolvimento rural e à pesca, com impacto significativo na promoção de emprego 

sustentável e na coesão social e territorial. 

A Região irá ainda procurar assegurar o acesso, no quadro dos financiamentos estruturais, ao Fundo de Coesão, 

que financia ações nos domínios das redes de transportes e do ambiente, podendo também intervir em 

instrumentos do PRE que apresentem vantagens manifestas nas dimensões da eficiência energética, do recurso 

às energias renováveis, do apoio à intermodalidade, no reforço dos transportes públicos, etc. 
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EIXO 1 – PROMOVER A CRIAÇÃO DE EMPREGO E COMBATER O DESEMPREGO 

 

A situação económica da Região e do país tem tido reflexos veementes e claros no mercado de emprego, 

traduzidos num abrandamento no ritmo de criação de novos empregos e paralelamente na redução do número 

de postos de trabalho. 

Os últimos dados do INE, relativos ao 1º trimestre de 2012, revelam uma redução em 4,2 milhares de 

indivíduos empregados comparativamente ao 1º trimestre de 2011, tendo sido mais notória a quebra no grupo 

dos 15 aos 24 anos. Esta evolução decorreu essencialmente da diminuição no número de trabalhadores por 

conta de outrem (-4,7 milhares). É importante no entanto referir que o número de trabalhadores por conta 

própria registou um acréscimo homólogo de 3,1%, decorrente do empreendedorismo feminino (+13% face a 1º 

trimestre de 2011, +830 trabalhadoras por conta própria). Assim, a taxa de emprego (15 e mais anos) regional 

fixou-se nos 53,2% no 1º trimestre de 2012, tendo diminuído 2,1 p.p. face ao trimestre homólogo. A taxa de 

desemprego da Região Autónoma da Madeira tem tido um comportamento ascendente, situando-se 

atualmente em 16,1%, acima da média nacional e europeia, mas ainda inferior aos registados por Lisboa 

(16,5%) e pelo Algarve (20,0%), eminentemente turística à semelhança da nossa Região. 

Face à atual conjuntura é fundamental assegurar um acompanhamento mais próximo e eficaz aos 

desempregados, e em particular aos desempregados de longa duração, potenciando o seu regresso ao 

mercado de trabalho, bem como garantir a sustentabilidade dos postos de trabalho existentes e incentivar a 

criação de mais emprego e mais empresas. 

 

PROGRAMA 1 – INSERÇÃO DE DESEMPREGADOS NO MERCADO DE TRABALHO 

O desemprego tem vindo a crescer de forma contínua desde o final de 2008, não se perspetivando uma 

inversão desta tendência ascendente no futuro próximo.  

No final de junho de 2012, estavam inscritos no Instituto de Emprego da Madeira (IEM), 21,4 milhares de 

desempregados, sendo fundamental proporcionar-lhes da forma mais rápida e eficiente o regresso ao mercado 

e trabalho. Face ao elevado volume de inscritos, é fundamental dinamizar o modelo de funcionamento do 

Serviço Público de Emprego, com a introdução de instrumentos de trabalho potenciadores da eficácia do 

serviço. 

O acompanhamento dos desempregados deve ser próximo, individualizado e contínuo, tendo sempre 

subjacente o desenvolvimento da sua autonomia e de comportamentos de procura ativa de emprego, num 

contexto de crescente flexibilização do mercado laboral. 
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Neste sentido importa promover o encaminhamento para ações que reforcem comportamentos de procura 

ativa e permitam a avaliação das competências e capacidades do desempregado, utilizando a formação 

profissional e as medidas de emprego como ferramentas de apoio à respectiva inserção profissional. 

PRINCIPAIS METAS PARA 2020: 

 Inserir no mercado de trabalho 15.000 pessoas em situação de desemprego; 

 Procurar abranger, anualmente, pelo menos 25%
1
 dos desempregados de longa duração, 40% dos 

jovens com menos de 25 anos, e 20% dos inscritos com qualificações inferiores ao 2º ciclo do ensino 

básico beneficiem de uma colocação, ou de uma participação numa medida ativa sob a forma de 

formação, reconversão, experiência profissional, ou outra medida de empregabilidade; 

 Abranger 10.500 desempregados em intervenções técnicas de informação e de assistência à 

procura de emprego
2
. 

LINHAS DE AÇÃO: 

1. Promover um acompanhamento mais próximo e individualizado dos desempregados inscritos 

 Identificação de dificuldades de inserção profissional no momento da inscrição, com vista a reforçar 

os mecanismos específicos para os diversos grupos desfavorecidos, nomeadamente o 

encaminhamento para medidas de reforço da empregabilidade; 

 Fortalecer a autonomia e iniciativa dos desempregados com baixas qualificações, através da 

realização de intervenções técnicas coletivas de procura ativa de emprego e de apoio técnico 

individual. Será fundamental reforçar o papel dos clubes de emprego de modo a abranger todos os 

inscritos de grupos prioritários destas ações, tendo em consideração critérios genéricos, 

nomeadamente baixas qualificações e desemprego prolongado, e critérios particulares do 

desempregado e da realidade socioeconómica local; 

 Promover uma maior proximidade dos serviços de emprego com os seus utentes, nomeadamente 

através da reformulação da legislação que enquadra os Clubes de Emprego, tornando-os 

verdadeiras extensões do IEM na sua função de apoio à integração de desempregados no mercado 

de trabalho; 

 Promover junto dos animadores dos Clubes de Emprego/UNIVA um conjunto de competências que 

permitam disponibilizar um apoio adequado na procura ativa de emprego, a divulgação e 

encaminhamento para medidas de apoio ao emprego, qualificação e empreendedorismo; 

 Reforçar a interação multicanal entre a oferta e a procura de trabalho e de acesso às medidas de 

emprego, como forma de aproximação entre serviço público de emprego, utentes e entidades; 

 Estabelecer/reforçar parcerias entre o IEM e centros e formação públicos ou privados, no sentido 

de agregar e disponibilizar informação relativa à formação profissional disponível e a disponibilizar. 

                                                                 

1
 Nº de desempregados de longa duração (DLD) que beneficiaram de uma colocação, de uma participação em ação de 

formação ou foram abrangidos em programas de emprego / Nº médio anual de DLD inscritos. 

2
 Nº de utentes que beneficiaram de intervenções técnicas de atendimento individual e sessões coletivas de informação e 

de procura ativa de emprego. 
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2. Assegurar uma maior eficácia no ajustamento entre as ofertas de emprego e as que são 

efetivamente satisfeitas. 

 Identificação das profissões em que as ofertas de trabalho revelam acrescidas dificuldades de 

satisfação, por ausência de procura ou de adequados perfis de competências; 

 Realização de ações de formação para reforço ou reconversão de competências para 

desempregados; 

 Melhoria da eficiência dos instrumentos de apoio ao ajustamento entre oferta e procura de 

emprego, nomeadamente dos sistemas de informação do IEM, com base na informação disponível 

sobre o percurso profissional e as competências de cada desempregado, e as características e 

requisitos das ofertas de emprego;  

 Melhorar os procedimentos de recolha e tratamento das ofertas de emprego, de modo a garantir a 

eficiente comunicação das características do posto de trabalho a preencher e a adequada seleção 

de candidatos. 

3. Fomentar a captação e divulgação de ofertas de emprego por parte do Centro de Emprego 

 Criação de um mecanismo de recolha de ofertas de emprego pela Internet; 

 Registo electrónico e disponibilização pública de todas as ofertas captadas, pelo IEM e clubes de 

emprego/UNIVA; 

 Reforço da divulgação do serviço de seleção de candidatos para as ofertas de emprego prestado 

pelo IEM e clubes de emprego, quer pelo contacto direto com as entidades potencialmente 

empregadoras em áreas com elevado volume de desempregados inscritos, ou pela criação de 

parcerias com Associações de Empregadores, quer pelo continuado recurso aos meios de 

comunicação social. Estas iniciativas deverão salientar a flexibilidade dos serviços para adaptação às 

necessidades do recrutador, e assegurar a comunicação contínua de modo a garantir a satisfação 

com o serviço prestado, independentemente dos constrangimentos específicos à satisfação da 

oferta; 

 Promover a divulgação das ofertas disponíveis no espaço europeu, bem como a dinamização e reforço 

dos serviços de informação, aconselhamento e recrutamento e seleção na mobilidade geográfica e 

profissional, promovendo uma maior divulgação da Rede Europeia de Serviços de Emprego, em 

benefício de trabalhadores e empregadores que pretendam usufruir do princípio da livre circulação de 

pessoas no espaço económico europeu. 

4. Intensificar a atuação dos programas de emprego 

 Reformular os programas de emprego de modo a abranger o número máximo de desempregados com 

os fundos disponíveis, tendo especial atenção aos grupos de mais difícil inserção. Pretende-se ainda 

ajustar as caraterísticas dos programas às condições do mercado de trabalho, de modo a facilitar a 

inserção profissional pós-programa, nomeadamente no que respeita à remuneração do trabalho, e a 

simplificar e racionalizar os processos administrativos subjacentes à realização destes programas; 

 Aumentar a divulgação das medidas ativas de emprego junto às entidades enquadradoras dos 

programas e a desempregados com capacidade empreendedora; 
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 Avaliar a eficácia das medidas de emprego, nomeadamente quanto ao impacto sobre a 

empregabilidade pós-programa de modo a possibilitar adequar, adaptar e orientar a sua atuação. 

5. Modernizar os sistemas de informação de forma a permitir a celeridade e a eficiência da atividade e 

qualidade da informação: 

 Implementar interfaces entre o sistema de informação do IEM com outros organismos, 

particularmente com a Segurança Social, no âmbito das prestações de desemprego e do Rendimento 

Social de Inserção; 

 Maior integração do sistema de registo e gestão dos desempregados com sistemas de gestão das 

medidas de emprego, de financiamento comunitário e de prestação de contas. 

6. Melhorar a articulação entre o sistema de proteção social e as políticas de emprego, de modo a 

garantir que os sistemas de proteção social cumpram o seu papel reparador, incentivem a uma maior 

retenção no sistema de emprego e não funcionem como barreiras invisíveis à transição para o emprego.  

 Aplicar as alterações nos regimes da segurança social, diretamente ou após as devidas adaptações à 

realidade regional, destacando-se o reforço da obrigação na procura voluntária de emprego, a 

redução das recusas de ofertas de emprego ou de formação com impacto direto nos serviços de 

emprego regional; 

 Manter a ação inspetiva a contribuintes/beneficiários da Segurança Social, de modo a detectar 

situações de trabalho não declarado e atuar para a correção das mesmas, não permitindo a 

acumulação de prestações de desemprego com atividade profissional. Nas situações que sejam 

detectados trabalhadores em situação indevida, diligenciar no sentido de vincular e enquadrar os 

mesmos nos regimes adequados de segurança social. 

 

PROGRAMA 2 – CRIAÇÃO DE EMPREGO E DE ESPÍRITO EMPRESARIAL  

De acordo com as orientações da União Europeia, a estratégia para o emprego não deve estar unicamente 

orientada para as áreas de ponta da economia, de empresas mais inovadoras ou tecnologicamente mais 

avançadas, ou com os trabalhadores altamente qualificados. É necessário que se dirija à base produtiva da UE 

no seu conjunto, caracterizado por um peso elevado de pequenas e médias empresas. Esta orientação torna-se 

ainda mais relevante numa conjuntura de desemprego crescente e em que as empresas emergentes tendem a 

ser menos intensivas em mão-de-obra do que as que atualmente operam. 

O tecido empresarial madeirense caracteriza-se por um acentuado peso de empresas de pequena dimensão, 

muitas das quais serão microempresas. De acordo com os dados mais recentes, de 2009
3
, cerca de 94,6% das 

empresas têm menos de 10 pessoas ao seu serviço, ascendendo a 99,3% incluindo as que empregam até 50 

trabalhadores. Embora pequenas, estas empresas são frequentemente criadoras de vários postos de trabalho, 

com o peso das empresas individuais na Região a ser significativamente inferior ao valor nacional, fixando-se 

                                                                 
3
 Anuário Estatístico da Região Autónoma da Madeira - 2010 
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em 54,75% enquanto que representa 67,05% para Portugal no seu conjunto. O estímulo ao 

empreendedorismo, ainda que de pequena dimensão, é assim determinante na Região, não só como fonte de 

criação do próprio emprego mas também como elemento multiplicador de mais emprego e atividade 

económica global. 

Assim, a estratégia deve orientar‐se para a promoção de melhores condições de funcionamento das pequenas 

e microempresas existentes e por medidas que impulsionem e apoiem a criação de novas empresas e de novos 

postos de trabalho. 

Face ao cenário atual de globalização e ao comportamento decrescente do consumo interno, e embora seja 

elevado o risco e incerteza dos mercados globais, importa apostar na internacionalização das empresas, que 

não se confinem ao território regional ou europeu, tomando partido das tecnologias de comunicação e 

apostando em produtos e conceitos inovadores. 

Por outro lado, a coesão social e o desenvolvimento territorial são vetores fundamentais do crescimento 

económico sustentável, devendo ser privilegiadas as empresas geradoras de postos de trabalho voltadas para a 

rentabilização das potencialidades locais e correspondendo à satisfação das populações onde se inserem.  

A atual crise económica veio ainda refletir-se na necessidade criação de mais emprego em áreas de apoio às 

populações e às pessoas, reforçando-se ainda a necessidade de mais serviços de saúde e de apoio aos idosos, 

às crianças e aos jovens. 

PRINCIPAIS METAS PARA 2020 

 Apoiar a criação líquida de 4.100 postos de trabalho; 

 Apoio à manutenção de 10.000 postos de trabalho. 

1. Desenvolver o espírito empresarial 

 Reduzir o estigma de falhar, assumindo os fracassos como forma de aprendizagem, por vezes 

necessária, para atingir grandes sucessos empresariais. Para este objetivo importa promover a 

redução dos custos e consequências do insucesso empresarial, identificar e consciencializar a 

sociedade e os promotores para os fatores de insucesso mais comuns, bem como fomentar a 

divulgação do historial de sucesso/insucesso de empresários em atividade atualmente. Para este 

objetivo contribui a Semana Global do Empreendedorismo, promovida pelo Centro de Empresas e 

Inovação da Madeira (CEIM), em que se procura inspirar os participantes para se envolverem em 

atividades empreendedoras; 

 Incentivar e apoiar a apresentação e implementação de ideias de negócio, pela realização e 

divulgação de concursos de ideias de investimento ou de oportunidades de negócio/cooperação 

com entidades já constituídas, por representação local ou franchise. Para este objetivo destacam-se 

atualmente o Concurso de Ideias de Negócio para os jovens em fase de escolha vocacional (CEIM), o 

PMIE - Prémio Madeira de Inovação Empresarial (CEIM), a Bolsa de Ideias e de Meios para 

iniciativas inovadoras (IAPMEI), e o portal europeu Entreprise Europe Network, que centraliza e 

oportunidade de investimento/cooperação na Europa; 
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 Prosseguir com o estímulo ao empreendedorismo nos jovens em idade escolar, concedendo-lhes 

noções e conceitos fundamentais a uma sociedade de empreendedorismo e de inovação e 

desenvolvendo as suas competências, através de uma metodologia "learning by doing" (projeto 

rs4e - road show for entrepreneurship, do CEIM); 

 A UMa através do Projeto SEE – Simulação Empresarial e Empreendedorismo, reabilitou uma área 

no Colégio dos Jesuítas designada Espaço Universidade – Empresa, nele já decorrendo atividades no 

âmbito da Componente Simulação Empresarial, direcionadas para o incremento de competências 

teórico-práticas focalizadas na vida e gestão das empresas. A componente Empreendedorismo 

encontra-se em processo de implementação e visa o incremento da oferta de formação 

especializada e pós-graduada que a Universidade pretende disponibilizar para corresponder à 

procura que se tem vindo a manifestar; 

 Desenvolvimento, pela UMa, no âmbito da transferência de conhecimento e tecnologia 

Universidade - Empresa, de iniciativas - através da TeCMU – Transferência de Tecnologia e 

Conhecimento Madeira - Universidade, que contribuam para o upgrade do tecido empresarial 

regional, com enfoque em áreas em que as suas equipas de investigação se encontram dotadas de 

Know how e capacidades de investigação; 

 Disponibilização de cursos de formação e seminários para empreendedores visando desenvolver 

atitudes empreendedoras e as capacidades indispensáveis à gestão de pequenas iniciativas, para 

além de potenciar aspectos inovadores e competitivos dos projetos. Destacam-se os cursos 

ministrados para os desempregados que pretendam recorrer aos apoios financeiros que o IEM 

concede para criação de empresa e os apoios técnicos para empreendedores que concorram a 

incentivos e linhas de crédito do Instituto de Desenvolvimento Empresarial (IDE); 

 Promover o contacto com outros empreendedores de modo a criar uma rede de cooperação 

empresarial entre novos e potenciais empreendedores com empreendedores experientes. Neste 

âmbito, destaca-se a realização do programa “Erasmus para Jovens Empreendedores” (CEIM), que 

impulsiona a partilha de experiências e de conhecimento, a mobilidade europeia e a 

internacionalização das pequenas e médias empresas locais. 
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2. Conceder apoios a projetos de investimento e criação de empresas e ao funcionamento, adaptação 

e expansão de empresas constituídas 

 Incentivos à contratação de desempregados, associados ao conceito de criação líquida de postos de 

trabalho, quer através da concessão de apoio financeiros quer através de isenção das contribuições 

para a Segurança Social, privilegiando públicos que apresentam dificuldades acrescidas de inserção 

profissional. O IEM prevê manter e reforçar os apoios concedidos no âmbito dos programas PIC e 

PADE e reformular e aplicar diversos prémios à integração de desempregados após conclusão de 

uma medida de reforço da empregabilidade. A medida Formação-Emprego permite por outro lado 

o apoio à qualificação dos trabalhadores com vista à sua futura contratação; 

 Criação de um prémio para as empresas que apostem na criação de postos de trabalho ao abrigo 

dos instrumentos de apoio ao funcionamento, que tem por objetivo atenuar os custos adicionais 

decorrentes da insularidade. Prevê-se também uma majoração do prémio quando se tratar de 

criação de emprego para jovens. 

 Fomentar a criação de empresas por desempregados beneficiários de prestações de desemprego 

como solução de autoemprego, facultando-lhes a possibilidade de requererem a totalidade 

daquelas prestações para aplicação nesse projeto de investimento; 

 Assegurar o acompanhamento de projetos, independentemente de beneficiarem de apoios 

financeiros, durante a fase de implementação, de modo a consolidar o processo de criação da 

empresa e a apoiar a resolução de dificuldades decorrentes do arranque destas iniciativas. Para esta 

atuação contribuem o serviço público de emprego (IEM), o IDE, mas também diversas associações 

empresariais; 

 Garantir o acesso a financiamento para projetos de investimento com maior vocação exportadora, 

ou para áreas estratégicas face ao novo enquadramento internacional, como o turismo, a inovação 

e desenvolvimento tecnológico, a agricultura biológica e os produtos da marca Madeira, com 

especial atenção à diversificação das atividades e configurações tradicionais, bem como às soluções 

de autoemprego. Com estes objetivos foram criados: 

- Sistemas de incentivos ao empreendedorismo e investimento em áreas inovadoras ou de maior 

valor acrescentado, com base em apoios financeiros a fundo perdido, garantidos por programas 

comunitários e pelo orçamento regional. A manutenção e criação de postos de trabalho é um 

critério determinante no cálculo da elegibilidade e intensidade dos incentivos a conceder no 

âmbito dos sistemas de incentivo; 

- Linhas de crédito diversas de âmbito regional, que reforçam e complementam as que já existem 

a nível nacional, que contêm adaptações específicas para o apoio aos jovens empresários. 

- Capital de risco e Fundo de Contragarantia Mútua da RAM, que visa consolidar e alargar formas 

de financiamento das empresas, complementares ou alternativas às oferecidas pela banca 

comercial. 

 Promover a robustez e adaptabilidade do tecido empresarial madeirense, através do reforço da sua 

capacidade técnica e tecnológica, da modernização das estruturas físicas, de um reordenamento 
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territorial mais adequado e de uma melhor integração no espaço urbano. Neste sentido, está 

prevista a continuidade, no quadro de programação 2014-2020, dos instrumentos de apoio ao 

funcionamento, valorizando a distribuição territorial e a manutenção ou criação de postos de 

trabalho, nomeadamente para jovens empresários, pela atribuição de majorações cumulativas. 

 Manutenção de apoios ao funcionamento das micro e pequenas empresas, de modo a compensar 

os custos adicionais das regiões ultraperiféricas; 

 Auxiliar e incentivar os novos empreendedores a criar a sua própria empresa, proporcionando-lhes, 

pela inserção numa incubadora de empresas do CEIM, as condições favoráveis para um crescimento 

sustentado e com maiores probabilidades de sucesso no início de atividade, em termos de 

infraestruturas e de apoio técnico e administrativo; 

 Facilitar e flexibilizar a constituição de empresas e o licenciamento de atividades, assegurando um 

serviço cada vez mais rápido e acessível e com procedimentos simplificados. 

Seria ainda desejável promover ao longo do período de vigência do Plano, esforços no sentido de: 

 Promover soluções de financiamento com envolvimento dos privados em capital de risco, numa 

ótica de responsabilidade e social e cooperação, como o Microcrédito e os Business Angels; 

 Implementação de um plano de recuperação empresarial, que permita às PME com dívidas ao fisco 

e à Segurança Social e que demonstrem a sua viabilidade, um prazo mais alargado na regularização 

dessas dívidas e, eventualmente, o perdão dos juros de mora e outras coimas acumuladas; 

 Relançar o Centro Internacional de Negócios da Madeira, como polo de emprego de qualidade, de 

desenvolvimento territorial e de internacionalização da atividade; 

 Decréscimo da carga fiscal atual para incentivar o investimento dando a possibilidade às PME de 

não serem tributadas pelos lucros retidos e reinvestidos; 
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EIXO 2 – COMBATER O DESEMPREGO JOVEM E PROMOVER A TRANSIÇÃO PARA A VIDA 
ATIVA 

 

Na Conferência de 2005, a Organização Internacional do Trabalho (OIT), destacava o facto de demasiados 

jovens não possuírem acesso a um trabalho digno e enfrentarem dificuldades no mercado de trabalho, situação 

que tem vindo a agravar-se. Têm sido vários os apelos de diversas entidades, entre os quais o Presidente da 

Comissão Europeia, que desferiu um desafio aos países da UE para lançarem programas de combate ao 

desemprego juvenil. 

Os últimos dados do INE dão conta que a taxa de desemprego jovem tende a assumir uma importância mais 

relevante que no passado. 

Na Região registou-se um aumento de 15,3 p.p. na taxa de desemprego entre os mais jovens, cifrando-se em 

51,9% no final do 1.º trimestre de 2012, comparativamente com o mesmo período de 2011, quando a taxa de 

desemprego a nível global ascendia a 16,1%. No que respeita à população empregada para esse mesmo 

período, verifica-se que no total de 113,4 milhares de empregados, cerca de 5,5 milhares eram jovens com 

idades compreendidas entre os 15 e os 24 anos, tendo-se registado uma redução de 2,3 milhares de postos de 

trabalho em relação ao 1º trimestre de 2011.  

No que respeita ao desemprego registado, no final do mês de junho do presente ano, o IEM contabilizava 3.244 

jovens, representando 15,1% dos inscritos. Do total de jovens, 72,9% estava à procura de emprego há menos 

de 1 ano e 55,4% tinha como habilitações máximas o 3º ciclo de escolaridade, sendo que os detentores do 

ensino superior representavam apenas 11,2%. 

De acordo com o Anuário Estatístico da Região Autónoma da Madeira, tem-se registado uma evolução positiva 

e constante do indicador de taxa bruta de escolarização no ensino secundário, mas ainda inferior ao valor 

registado no continente (121,2% na RAM e 148,4% a nível nacional, em 2009/2010). 

Os dados publicados pelo Observatório do Sistema Educativo e Cultural da RAM (OSECRAM), no que respeita à 

taxa de retenção e desistência da Região por nível de educação/ensino no ano letivo de 2010/2011, é o ensino 

secundário que revela a maior taxa 24,7%, seguindo-se o 3º ciclo com 19,1%. Os dados evidenciam, todavia, 

uma realidade preocupante para os sistemas educativos: à medida que se progride no nível de 

educação/ensino as taxas de retenção também, aumentam.  

O crescimento do desemprego juvenil legitima a criação de políticas destinadas a favorecer a inserção 

profissional dos jovens no mercado de trabalho, processo cada vez menos linear (com sucessões entre 

situações de desemprego e de emprego) e mais precário. 

Assim, no âmbito deste eixo, pretende-se promover uma mais fácil e rápida inserção profissional dos jovens no 

mercado de trabalho, dotando-os de mais qualificações e competências, seguindo o pressuposto de que o 

aumento da educação está associado a uma transição mais facilitadora para a empregabilidade e proporciona a 

possibilidade de se manterem empregáveis. De igual modo, carece de grande importância continuar o esforço 

na resolução da problemática do abandono escolar, devendo envolver vários atores, nomeadamente da 
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estrutura familiar dos alunos, bem como da escola, que devem criar situações propiciadoras de continuidade 

da formação académica dos jovens. 

Apesar das dificuldades sentidas no mercado de trabalho e a economia ainda não estar a crescer o suficiente 

para poder absorver e gerar oportunidades de emprego, é necessário criar condições para que os jovens à 

procura de emprego possam contribuir nas empresas para o crescimento da economia. 

PROGRAMA 1 – QUALIFICAÇÃO E INSERÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS 

É inquestionável que o desemprego tem vindo a assumir-se como um elemento presente na transição da 

escola para o mercado de trabalho e a ter uma duração cada vez maior, o que transpõe para o período de 

integração dos jovens no trabalho, uma dimensão de problema social. 

Os reconhecidos défices de escolarização e qualificação profissional da população em geral e dos ativos em 

particular, quer dos adultos, quer dos jovens, constrangem seriamente a sua inserção no mercado de emprego. 

A redução deste défice favorece o crescimento, quer porque melhora a inserção profissional, a qualidade do 

trabalho e porque facilita a adoção de novas tecnologias. 

Assistiu-se nos últimos anos ao reforço da oferta de educação-formação com atribuição de dupla certificação, 

que tem manifestado contributos positivos na elevação dos níveis educativos e formativos dos jovens 

madeirenses, em percursos alternativos, como o sistema de aprendizagem, ou mais generalistas, como os 

percursos profissionalizantes, mas também contribui para a redução do abandono escolar. De acordo com os 

resultados obtidos pelo Inquérito à Inserção na Vida Ativa aos Ex-formandos de Cursos de Qualificação Inicial
4
, 

1 ano após a conclusão da formação, 42,2% dos ex-formandos encontravam-se empregados, 23,5% estavam à 

procura de emprego e 31,8% estavam a estudar. 

De igual modo, também a medida ativa de emprego Estágios Profissionais tem-se revelado um forte contributo 

para a promoção da empregabilidade, uma vez que proporciona uma experiência aos jovens detentores de 

uma qualificação e facilita a sua futura inserção no mercado de trabalho. Ao longo dos anos, têm-se registado 

resultados muito positivos no âmbito desta medida ativa de emprego, no que respeita ao reforço de 

competências técnicas e pessoais necessárias para uma adequada transição dos jovens para a vida ativa e na 

melhoria das taxas de empregabilidade dos jovens que beneficiam deste programa, sendo forte a receptividade 

a esta medida ativa de emprego. De acordo com o Relatório de Avaliação Intercalar do Programa Operacional 

de Valorização do Potencial Humano e Coesão Social da Região Autónoma da Madeira (Programa RUMOS)
5
, 

63% dos beneficiários de estágios profissionais estavam empregados no final de 2011. Do total de ex-

estagiários que se encontrava empregado, 46% ficou a trabalhar na entidade onde realizou o estágio 

                                                                 
4
 Inquérito realizado pelo Observatório do Sistema Educativo e Cultural da RAM (OSECRAM), no âmbito da avaliação do 

impacto dos cursos de qualificação inicial na perspectiva de inserção e adequação emprego/formação dos ex-formandos 

que concluíram a formação no ano de 2009 

5 Estudo realizado pela Quartenaire Portugal, no âmbito da análise das realizações, resultados e impactos das intervenções 

apoiadas pelo Programa Rumos, reportado ao período de janeiro de 2008 a dezembro de 2011  
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profissional o que é elucidativo do interesse dos empregadores em proporcionar uma formação prática em 

contexto laboral aos estagiários.  

Desta forma pretende-se, não só dar continuidade, como reforçar a participação dos jovens em ações de 

educação/qualificação e inserção em contexto de trabalho.  

PRINCIPAIS METAS PARA 2020: 

 Abranger 4.350 jovens nas medidas ativas de emprego de estágios profissionais; 

 Incentivar e abranger 10.500 jovens em ações de empreendedorismo; 

 Abranger 17.890 jovens em programas e ações de desenvolvimento de competências, qualificações 

escolares e profissionais. 

LINHAS DE AÇÃO: 

1. Reforçar os mecanismos de apoio à inserção profissional dos jovens 

 Manutenção da participação regional no Programa Eurodisseia, da Assembleia das Regiões 

Europeias, que visa proporcionar aos jovens uma experiência profissional noutra região da União 

Europeia; 

 Incutir e despertar nos jovens a adopção de um espírito e comportamento empreendedor, 

sensibilizando-os para a importância do autoemprego, como meio de desenvolvimento pessoal e 

económico, através de mecanismos de apoio ao empreendedorismo e espírito empresarial, 

nomeadamente os programas: rs4e – Road Show for Entrepreneurship, Global Entrepreneurship 

Week e Erasmus para Jovens Empreendedores; 

 Estimular a iniciativa empreendedora e empresarial entre os jovens, visando a criação de novas 

empresas, capazes de contribuir para a diversidade e competitividade do tecido empresarial, 

através da concessão de incentivos financeiros mediante o Programa de Apoio a Desempregados 

Empreendedores e os instrumentos de apoio ao investimento e linhas de crédito concedidas 

através do IDE; 

 Estimular e apoiar a contratação de jovens, através de: medidas ativas de emprego que visam a 

contratação e criação líquida de postos ocupados por jovens desempregados, nomeadamente 

através do Programa de Incentivos à Contratação e dos Prémios de Emprego, a atribuição de 

majorações aos apoios concedidos ao abrigo dos sistemas de incentivos às entidades, bem como a 

isenção do pagamento de contribuições à Segurança Social; 

 Disponibilizar serviços de apoio na procura ativa de emprego, dos quais se destacam, o apoio na 

informação e encaminhamento profissional dos jovens, divulgação de ofertas de emprego, estágios 

e formação, elaboração de cartas de apresentação e currículo e orientação e preparação para 

entrevistas de emprego; 

 Incrementar a mobilidade no espaço europeu através dos serviços da Rede EURES, possibilitando 

aos jovens o acesso a oportunidades de emprego e melhoria das qualificações profissionais fora da 

Região.  
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2. Melhorar e garantir a diversificação da oferta de educação e formação 

 Melhorar as competências básicas dos alunos madeirenses, garantindo a diversidade da oferta de 

educação e formação, no sentido de uma crescente aproximação da educação à esfera do trabalho, 

através de: 

- Reforço dos Cursos de educação e formação (CEF) para os jovens que pretendam aceder a 

desempenhos profissionais mais qualificados, mediante uma qualificação de nível 1 a 4, associada 

à respectiva equivalência escolar; 

- Reforço da formação de nível secundário para os jovens, seja por via do Ensino profissionalizante, 

seja pelo Sistema de aprendizagem, aos quais é conferida certificação profissional de nível 4 e 

serve de meio de inserção qualificante no mercado de trabalho; 

- Dinamização da formação pós-secundária, nomeadamente através dos Cursos de especialização 

tecnológica, respondendo às necessidades do mercado no que respeita aos quadros médios 

qualificados, pois confere uma qualificação profissional de nível 5, aproveitando as 

infraestruturas oficinais de formação públicas existentes nas Região; 

- Reforço da oferta formativa a jovens em áreas importantes, de acordo com o Estudo Prospectivo 

dos Perfis Profissionais para o Reforço da Competitividade e Produtividade da Economia 

Regional
6
, as apostas estratégicas da oferta de educação e formação passam por vários setores, 

mas, particularmente, o ambiente, a energia e oceanos, serviços às empresas intensivos em 

conhecimento (SEIC), turismo e acolhimento e o setor agroalimentar. 

 Apostar na divulgação do 12º ano, como o referencial mínimo de formação para todos os jovens; 

 Promover a qualificação profissional de jovens com necessidades especiais, mediante a 

disponibilização de cursos de formação profissional que recorrem a metodologias práticas e 

diferenciadas e que respeitem o ritmo de aprendizagem de cada um. 

 

  

                                                                 

6
 Estudo realizado pela Quartenaire, Portugal em setembro de 2007, no âmbito da identificação dos focos setoriais de 

competitividades da economia regional 
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PROGRAMA 2 – REDUÇÃO DO ABANDONO ESCOLAR 

O abandono escolar precoce é visto como obstáculo ao desenvolvimento das pessoas e da Região. Este 

fenómeno tem graves implicações para o mercado de emprego, pois entende-se que o nível de escolaridade 

inicial é crucial, uma vez que condiciona fortemente as perspectivas da vida profissional. 

A proporção de jovens que saíram precocemente da escola, ou seja, da população residente com idade entre 

18 e 24 anos, com nível de escolaridade até ao 3º ciclo do ensino básico que não recebeu nenhum tipo de 

educação (formal ou não formal) e que já não frequenta a escola ou formação, tem diminuído 

progressivamente. Em 2011, de acordo com os dados disponibilizados pelo INE respeitantes ao abandono 

escolar, constata-se uma evolução positiva, registando-se na Região Autónoma da Madeira, comparativamente 

ao ano de 2007, uma redução de 16,6 p.p., cifrando-se em 31,7%. Refira-se ainda que, em termos de género, a 

taxa de abandono é mais baixa entre as mulheres, do que nos homens, constatando-se que este 

comportamento tem sido constante ao longo dos anos. 

O conceito de abandono escolar pode ser encarado como um problema do domínio individual, ou seja, jovens 

que por razões diversas, decidem abandonar efetivamente a escola e um problema na perspectiva de 

abandono potencial, quando os jovens estão desmotivados e sem interesse pela escola, à espera de uma 

oportunidade para deixar de a frequentar. Neste tipo de situação, é de extrema importância a criação de 

programas preventivos que visem devolver a estes jovens o gosto pela escola. 

Neste sentido, é importante desenvolver abordagens direcionadas aos jovens em risco de abandono, através 

de apoio individual, sistemas de alerta rápido, mas também mediante a orientação, aconselhamento e 

colaboração entre todos na comunidade educativa. É de extrema importância, também proporcionar uma 

“segunda oportunidade” àqueles que, por variadas razões, saíram precocemente do sistema educacional e 

querem elevar as suas qualificações. 

Assim sendo, serão estruturadas estratégias de prevenção, de reintegração, bem como de monitorização deste 

fenómeno.  

PRINCIPAIS METAS PARA 2020: 

 Reduzir a taxa de abandono escolar precoce regional
7
 

 Atingir a taxa de 85% de conclusão do ensino secundário; 

 Abranger 1.500 alunos e 80 escolas do ensino básico e secundário em atividades de orientação 

vocacional e planeamento de carreira. 

  

                                                                 
7
 Será definida uma meta em 2013, no âmbito do Plano Estratégico para a Educação 
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LINHAS DE AÇÃO: 

1. Intensificar a intervenção na prevenção e identificação dos alunos em risco de abandono escolar  

 Deter os jovens por mais tempo no sistema educacional e contribuir para o aumento das taxas de 

escolarização, mediante o alargamento do leque de ofertas educativas e formativas, não só ao nível 

do ensino regular, mas também do profissionalizante, valorizando o ensino profissional e 

constituindo-o como uma alternativa de igual valor às restantes vias educativas designadamente: 

- Cursos de educação e formação (CEF) para os jovens; 

- Sistema de aprendizagem e Cursos profissionalizantes que conferem formação de nível 

secundário; 

- Percursos curriculares alternativos (PCA), dirigida aos jovens que apresentem insucesso escolar 

repetido ou potencial abandono escolar, visando o cumprimento da escolaridade obrigatória. 

 Detectar precocemente os percursos de insucesso e potencial abandono escolar, propiciando desta 

forma, a permanência dos jovens no sistema educativo, mediante a ação concertada dos vários 

intervenientes no processo educacional; 

 Propiciar aos jovens que apresentem deficiência e/ou necessidades educativas especiais, cursos de 

formação profissional que respeitem o ritmo de aprendizagem de cada formando, de forma a 

garantir maior autonomia e integração social dos mesmos; 

 Possibilitar aos jovens que apresentem deficiência e/ou necessidades educativas especiais, com 

experiencias de insucesso escolar e problemas de integração na comunidade e/ ou em risco de 

abandonar a escolaridade obrigatória, um primeiro contato com o mundo do trabalho, 

designadamente o Programa de Experiências Pré-Profissionais, através do qual se proporcionam 

condições a nível relacional, pessoal, social e cognitivo que lhes permitam o acesso a 

relacionamentos socialmente diversificados, aprendizagem de valores coletivos, praticas de 

cooperação e crença nas suas capacidades para evoluir; 

 Difundir amplamente, entre os jovens, a importância da educação e formação no reforço da 

empregabilidade e potenciação de uma mais adequada inserção no meio profissional. 

2. Promover a aquisição de competências de gestão da carreira 

 Desenvolver desde muito cedo nos jovens, a motivação para a educação e formação, 

desenvolvendo ações que promovam a aquisição de competências de gestão da carreira, 

nomeadamente, através dos programas: 

- “Preparando o meu futuro” que consiste num conjunto de atividades de desenvolvimento de 

consciência de carreira, direcionado para os jovens do 1º ciclo; 

- Programa de desenvolvimento pessoal para a carreira, que consiste em ajudar os jovens na 

transição do 9º ano para o 10º ano, auxiliando o desenvolvimento vocacional dos mesmos; 

 Proceder à implementação de plataforma informática “Rumar ao Futuro”, que pretende dar apoio 

à orientação vocacional de jovens do ensino secundário, provendo-lhes uma maior autonomia e 
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capacidade de decisão sobre o seu futuro, planificação da carreira e um maior compromisso com a 

necessidade de fazer escolhas. 

3. Reorganizar e desenvolver novas abordagens ao processo educativo 

 Ampliar o papel e envolvimento da família, da escola e dos professores, no sentido de detetar, 

precaver e antecipar situações de risco de abandono escolar;  

 Proceder à reorganização/desenvolvimento de novas abordagens dos serviços de orientação escolar 

e vocacional; 

 Proceder ao reforço/reorganização da equipa técnica dos serviços de orientação escolar e 

vocacional, para apoio dos jovens na transição de ciclo (final do 3º ciclo ou secundário); 

 Proceder à reorganização e racionalização da rede escolar, nomeadamente, através do 

encerramento de escolas com reduzido número de alunos, como meio promotor do sucesso 

educativo e de uma maior eficiência na afetação de recursos do sistema, quer administrativo e 

logístico, quer ao nível dos recursos humanos. 
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EIXO 3 - REFORÇAR A EDUCAÇÃO E A QUALIFICAÇÃO DA POPULAÇÃO MADEIRENSE  

 

O reforço da qualificação dos portugueses constitui o principal desafio estratégico que orienta as prioridades 

definidas em matéria de política educativa. Essas prioridades inscrevem-se no quadro definido pela Estratégia 

de Lisboa, reconhecendo a educação e a formação como factores insubstituíveis de desenvolvimento 

económico e tecnológico, da coesão social, do desenvolvimento pessoal e do exercício pleno da cidadania. 

A importância do investimento em capital humano decorre do seu reconhecido contributo para o crescimento 

económico, bem como para uma multiplicidade de outros benefícios sociais. Estes benefícios têm uma 

tradução coletiva, no nível de desenvolvimento e coesão da sociedade como um todo, e uma tradução 

individual por via das oportunidades de melhoria da qualidade de vida que proporcionam. O investimento em 

educação e formação diminui significativamente o risco e duração do desemprego e faz aumentar as 

probabilidades de reinserção no mercado de trabalho. 

Segundo as Estatísticas do Emprego da RAM – 1º Trimestre 2012, da população regional total com 15 e mais 

anos, 64,5% possui apenas habilitação até ao 3º ciclo e 16,2% corresponde aos licenciados. 

Em matéria de aprendizagem formal (ou informal) a participação da população regional com idades 

compreendidas entre os 25 e os 64 anos nas atividades de aprendizagem no âmbito do sistema de educação e 

formação, manteve-se em níveis muito baixos e sem evolução assinalável, 2,6%, em 2007, e 2,5%, em 2010 

(Inquérito ao Emprego do INE). 

Regista-se, ainda assim, uma melhoria dos indicadores de habilitação escolar dos trabalhadores por conta de 

outrem traduzido, sobretudo, no aumento dos diplomados com o ensino secundário (+0,8%, entre 2007 e 

2009), ensino pós-secundário não superior - Nível IV (+2,1%), Licenciatura (+18,4%), Mestrado (+2,1%) e 

Doutoramento (+15,8%), estes últimos níveis com uma base de partida muito estreita (Quadros de Pessoal, do 

Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministro da Solidariedade e Segurança Social). 

A situação exposta traduz uma sociedade com baixos níveis de qualificação e com uma reduzida frequência de 

ações de formação. 

Neste sentido, serão desenvolvidos mecanismos de reforço da educação, formação e aprendizagem ao longo 

da vida, no sentido de preparar a população regional, que ainda não detém conhecimento, nem possui as 

qualificações necessárias, para responder a um mercado mundial mais aberto e exigente. 
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PROGRAMA 1 – QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS ATIVOS 

A constante mutação do mercado de emprego é determinada pelo declínio de determinados setores ou 

atividades, mas também pela emergência de novas tecnologias ou serviços. Indubitavelmente este fator 

condiciona e altera as perspectivas de emprego, mas também as necessidades e os conteúdos de 

aprendizagem, ensino superior, formação contínua e aprendizagem ao longo da vida. 

Neste sentido importa a elevação dos níveis de qualificação da população adulta, quer sejam adultos pouco 

escolarizados, quer sejam adultos que detendo algum nível de qualificação queiram obter qualificação 

equivalente ao 12º ano de escolaridade, de nível pós-secundário não superior ou de nível superior. 

As ofertas de educação e de formação profissionalizante, dirigidas a adultos pouco escolarizados, visam captar 

para a aprendizagem não apenas os adultos desempregados mas também aqueles que embora trabalhem, que 

queiram certificar as competências adquiridas ao longo da sua vida profissional, atribuindo-lhes uma 

equivalência escolar e/ou profissional. 

A generalização do ensino secundário constitui um vector estratégico deste programa. É imperioso superar as 

deficiências estruturais de qualificação que a população apresenta e adequá-las às necessidades do mercado. 

A Iniciativa Novas Oportunidades representa, um esforço ímpar ao nível do investimento em educação e 

formação, tendo sido desenvolvido para os adultos uma maior oferta de cursos nesse âmbito, o alargamento 

da rede e número de pessoas abrangidas pelo Sistema de Reconhecimento, Validação e Certificação de 

Competências. Este sistema deve ser encarado como via estratégica para envolver adultos em percursos 

qualificantes na justa medida em que permite reconhecer as competências adquiridas pela experiência, ao 

mesmo tempo que propõem itinerários formativos diversificados. 

De acordo com o Estudo Prospectivo dos Perfis Profissionais para o Reforço da Competitividade e 

Produtividade da Economia Regional
8
, as apostas estratégicas da oferta de educação e formação passam por 

vários setores, mas, particularmente, o ambiente, a energia e oceanos, serviços às empresas intensivos em 

conhecimento (SEIC), turismo e acolhimento e o setor agroalimentar. 

Assim sendo, será conveniente que as entidades de educação/formação direcionem as suas ações no sentido 

dos domínios considerados estratégicos para a Região. 

                                                                 

8
 Estudo realizado pela Quartenaire, Portugal em setembro de 2007, no âmbito da identificação dos focos setoriais de 

competitividades da economia regional 
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PRINCIPAIS METAS PARA 2020: 

 Abranger 58.600 adultos em ações de qualificação; 

 Envolver 12% dos adultos ativos em ações de formação ao longo da vida. 

LINHAS DE AÇÃO: 

1. Qualificar e certificar os adultos madeirenses 

 Certificar um maior número de adultos provendo-lhes a possibilidade de adquirir mais 

competências, mais habilitações escolares e qualificações profissionais, pretendendo reduzir os 

défices de qualificação da população madeirense e promover a (re)inserção ou progressão no 

mercado de trabalho mediante a oferta diversificada de educação e formação, nomeadamente: 

- Aumento da oferta de Cursos de educação e formação de adultos (EFA), de modo a aumentar as 

suas qualificações e atingir a escolaridade obrigatória; 

- Reforço da oferta de Formação modular, no sentido de qualificar adultos pouco escolarizados 

que estejam inseridos em projetos de reconhecimento escolar e/ou profissional ou projetos de 

reconversão ou qualificação profissional; 

- Ampliação do papel dos Centros de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências 

(CRVCC), permitindo a conclusão dos percursos incompletos de educação e formação ou o 

reconhecimento, validação e certificação dos conhecimentos e competências dos ativos 

madeirenses; 

- Facultar aos adultos que pretendam adquirir, desenvolver ou consolidar competências de leitura, 

escrita e cálculo, os Cursos do Ensino Recorrente, que lhes permitam a obtenção do certificado 

do 1º ciclo, 2º ciclo e 3º ciclo. 

2. Reforçar a educação e formação ao longo da vida 

 Desenvolver as competências dos funcionários e agentes da Administração Pública através de ações 

de formação profissional, favorecendo a sua capacidade de responder eficazmente a novos desafios 

o desenvolvimento regional e da sociedade de informação; 

 Proporcionar a formação contínua aos professores, tendo em vista a valorização da profissão 

docente, no desenvolvimento organizacional das escolas, mas principalmente na manutenção de 

um nível de competências pedagógicas e aptidões científicas necessárias para a melhoria das 

aprendizagens dos jovens; 

 Maior envolvimento das entidades empregadoras, nomeadamente as micro e pequenas empresas, 

no sentido de as dotar de mais competências, mediante o desenvolvimento de projetos de 

formação-ação; 

 Reforçar a atratividade da oferta educativa e formativa junto dos ativos madeirenses como meio de 

potencialização do nível de qualificação e das condições de adaptabilidade, através de ações de 

divulgação e promoção. 

3. Regular e reorganizar as estruturas de educação e formação 
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 Reforçar as parcerias dos CRVCC com o mercado empresarial regional, visando abranger um 

número mais alargado de ativos em sistemas de aprendizagem ao longo da vida; 

 Proceder à regulamentação das estruturas de formação da Região Autónoma da Madeira, através 

da certificação e acompanhamento das entidades que prestam formação; 

 Realizar um estudo de avaliação e definição das áreas consideradas estratégicas para a Região, no 

sentido de desenvolver uma rede regional de entidades certificadoras que abranjam as áreas de 

educação e formação identificadas; 

 Reforço das competências das entidades formadoras que se encontram certificadas e acreditadas. 

PROGRAMA 2 – ATRATIVIDADE E EMPREGABILIDADE DO ENSINO SUPERIOR 

O Quadro Estratégico de Cooperação Europeia em matéria de Educação e Formação (EF2020), formula como 

recomendação a promoção das parcerias entre os prestadores de ensino e formação, os parceiros sociais e 

outras partes pertinentes, por forma a assegurar uma melhor transferência das informações sobre as 

necessidades do mercado de trabalho e a proporcionar uma melhor adequação entre essas necessidades e o 

desenvolvimento dos conhecimentos, aptidões e competências. 

No âmbito da cooperação entre o mercado empresarial e as instituições de ensino superior destaca-se a 

importância da conjugação do conhecimento, da inovação tecnológica e do empreendedorismo. Aliar o 

conhecimento à ciência prática e transformar ideias em realizações concretas, através da união entre 

universidades e empresas, beneficiará a criação de valor, o aumento do emprego e, consequentemente, a 

economia nacional e regional. 

Segundo dados do INE, verifica-se uma evolução positiva na proporção da população ativa regional com o 

ensino superior (173%), tendo passado de 5,1% em 2001 para 13,9% em 2010. 

Em 2010, e de acordo com o Anuário Estatístico da Madeira, do total de 78.609 diplomados no ensino superior 

do país, 848 eram da Região Autónoma da Madeira, um número ligeiramente abaixo do registado no ano 

anterior (-1,4%). Registou-se igualmente, uma pequena redução no n.º de inscritos no ensino superior, tendo 

passado de 3.574 em 2009 para 3.551 em 2010. 

A caracterização dos diplomados no ensino superior regional, por área de estudo, revela que a maioria, cerca 

de 52,2%, tinha formação nas áreas de Formação de professores/formadores e Ciências da Educação (23,8%), 

Ciências Empresariais (15,2%) e Ciências Sociais e do Comportamento (13,2%). 

A Região, no âmbito do Contrato de Confiança assinado entre o Governo central e as universidades públicas, na 

qual se insere a Universidade da Madeira, pretende a ampliação dos níveis de qualificação da população, a 

garantia da diversidade da oferta formativa e da equidade no acesso por parte da população, o investimento 

em ação social escolar e a melhoria da qualidade e dos mecanismos de avaliação e acreditação. 

Neste sentido, e visando o desenvolvimento económico, tecnológico, social e cultural, serão desenvolvidas 

medidas no sentido de atrair mais estudantes, de reforçar a formação pós-graduada, reforçar a 
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internacionalização, ambicionando uma rápida inserção no mercado de emprego dos que concluem o ensino 

superior. 

PRINCIPAIS METAS PARA 2020: 

 Qualificar mais 3.200 diplomados; 

 Envolver 800 participantes em projetos de cooperação entre a Universidade da Madeira e o tecido 

empresarial no âmbito das atividades do Espaço Universidade-Empresa, em especial as 

desenvolvidas através das componentes Simulação Empresarial e Empreendedorismo do Projeto 

SEE; 

 Aumentar o número de docentes doutorados no ensino superior da Região para 95%, apontando 

para a melhoria da qualidade do sistema de ensino superior. 

LINHAS DE AÇÃO: 

1. Mecanismos de parceria estratégica 

 Desenvolver estruturas de parceria entre as universidades e as empresas, nomeadamente através da: 

- Criação de empresas de base tecnológica, particularmente nas áreas das TIC e do ambiente, 

designadamente através do projeto Knowledge Alliance for European Entrepreneurship 

Acceleration Programmes (KEEP), encurtando o “gap” da inovação que afeta a competitividade e 

crescimento da economia, que será desenvolvido. Desta forma, será possível acompanhar a 

implementação de ideias criativas oriundas de novos empreendedores qualificados, 

possibilitando a passagem do conhecimento académico para contexto empresarial; 

 Consolidar e reforçar a cooperação da Universidade da Madeira com as instituições de ensino 

superior e unidades de investigação nacionais ou internacionais, através da consolidação e 

reforço/alargamento dos instrumentos de cooperação bilaterais e das redes de cooperação 

interuniversitária em que a UMa tem vindo a participar, visando o crescimento da mobilidade de 

alunos, professores e investigadores e a conceção e desenvolvimento de iniciativas conjuntas em 

atividades de formação e de I+D+I+T, mencionando/destacando o seguinte: 

- A nível nacional a UMa coopera com todas as universidades da rede pública e um elevado 

número das instituições de ensino politécnico (9); 

- A nível internacional destacam-se: 

o Cooperação UMa – CMU (Carnegie Melon University), com enfoque nas TIC; 

o Rede UNAMUNO - Universidades das Regiões Ultraperiféricas da UE, abrangendo 6 

universidades e também a Universidade de Cabo Verde, centrando-se as suas atividades em 

projetos em curso nos planos seguintes; 

o Gestão da Rede UNAMUNO (Coordenação da Universidade da Madeira); 

o Investigação Aprofundada (Coordenação da Universidade dos Açores); 
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o Transferência de Inovação e Conhecimento (Coordenação conjunta da Universidade de La 

Laguna e da Universidade da Madeira); 

o Projetos (Coordenação da Universidade de Las Palmas de Gran Canaria); 

o Cooperação C&T para a criação de oferta conjunta de formação pós-graduada (Coordenação 

da Universidade de La Laguna); 

o RETI - Réseau d’Excellence des Territoires Insulaires, abrangendo 24 universidades insulares, 

com enfoque nas energias renováveis, desenvolvimento e sustentabilidade, gestão dos riscos 

maiores (incêndios florestais; catástrofes naturais; …) gestão dos recursos naturais (água; 

biodiversidade; …), identidades e culturas e tecnologias da informação; 

 Cooperação no âmbito do Programa ERASMUS com 58 universidades localizadas em 18 Estados 

Membros da UE; 

 Cooperação bilateral com um diversificado conjunto de universidades de países CPLP (Angola; 

Brasil; Cabo Verde; Moçambique).  

2. Difundir a atratividade e empregabilidade do Ensino Superior  

 Reforçar o ensino superior no regime pós-laboral; 

 Promover a realização de estudos de averiguação e adequação da oferta formativa para responder 

às necessidades reais do mercado de trabalho, promovendo assim o envolvimento das entidades 

empregadoras; 

 Direcionar os cursos do ensino superior para áreas estratégicas da Região. A criação em 2012 do OE 

– Observatório de Emprego da UMa, composto por representantes de entidades regionais públicas 

e privadas tem por missão contribuir para a adequação da oferta de formação à procura; 

 Sistematizar procedimentos e disponibilizar ao público, indicadores sobre emprego dos licenciados; 

 Criar condições para o exercício de atividades profissionais a tempo parcial nas instituições onde os 

alunos frequentam, designadamente através da sua participação e inserção em equipas promotoras 

de atividades e projetos de cooperação e de investigação desenvolvidos em instituições de ensino 

superior e unidades de investigação; 

 Criar condições de atração para a formação em mestrados de índole profissional; 

 Apoiar a consolidação e o desenvolvimento de iniciativas de apoio ao emprego e ao 

empreendedorismo, com incidência reforçada nos estabelecimentos de ensino superior;  

 Incentivar as entidades a disponibilizar mais lugares de estágio e oportunidades de aprendizagem 

no local de trabalho, permitindo a partilha, transmissão de conhecimentos e experiencias aos 

estagiários em contexto de trabalho; 

 Reforçar os meios de ensino à distância já existentes, nomeadamente da Universidade, de forma a 

desenvolver programas de formação, pós-graduada, sobretudo ao nível de mestrado, através de 

parcerias da universidade com instituições internacionais, em áreas fundamentais ao 

desenvolvimento da Região e que não sejam oferecidas pelas instituições regionais; 

 Fomentar medidas estruturais de qualificação dos adultos, mobilizando-os para uma sociedade da 

informação e do conhecimento. 
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PROGRAMA 3 – I&D E INOVAÇÃO 

A investigação, desenvolvimento e a inovação fazem parte das prioridades da agenda da UE para o crescimento 

e o emprego.  

Sendo a área da I&D, um dos vectores críticos para a alteração do modelo de desenvolvimento económico e 

fator importante para a produtividade e para o desenvolvimento económico, verifica-se que Portugal tem 

também uma das mais baixas taxas de jovens licenciados em ciência e tecnologia. A escassez de recursos 

humanos qualificados nas áreas científicas e tecnológicas é um dos desafios que Portugal e a Região, têm de 

enfrentar e solucionar. 

De acordo com o Anuário Estatístico da Madeira de 2010, a Região regista uma proporção de inscritos nas 

áreas da ciência e tecnologia no ensino superior de cerca de 26,2%, ligeiramente abaixo do valor nacional 

(28,9%). Não obstante, regista-se uma evolução muito positiva no número de diplomados do ensino superior 

nestas áreas, de cerca de 143%, entre os anos letivos de 2003/ 2004 e 2007/2008 na Região (dados do INE). 

Este desafio deve ser compreendido no sentido de que gerir o conhecimento é o principal factor estratégico de 

riqueza e poder, porque gera valor tanto para as organizações como para o país e para a Região.  

As parcerias entre empresas e unidades de I&D são de extrema importância para a troca de experiências e 

partilha de conhecimentos com criação de valor para o negócio, que consequentemente se consubstanciam em 

crescimento, competitividade, emprego e empreendedorismo sustentável para os seus interlocutores. 

Apesar da condição ultraperiférica da Região condicionar ainda o desenvolvimento científico e tecnológico, 

temos vindo a assistir a um crescimento nesta área, muito devido à existência das sociedades com capitais 

maioritariamente públicos que têm impulsionado a investigação. Para além do Governo Regional temos como 

principais organismos de investigação na Região, a Universidade da Madeira, as instituições privadas sem fins 

lucrativos (Centro de Ciência e Tecnologia da Madeira - CITMA e a Agência Regional da Energia e Ambiente da 

Região Autónoma da Madeira - AREAM) e organizações de intermediação e empresariais (Madeira Tecnopolo, 

Empresa de Electricidade da Madeira - EEM, Centro de Empresas e Inovação da Madeira - CEIM). Estas 

entidades têm permitido fomentar e dinamizar a participação em projetos e parcerias regionais, nacionais e 

internacionais, consideradas estratégicas para a Região, nas áreas das tecnologias de informação e 

comunicação, energia e ambiente, do turismo e outras áreas de interesse. 

A meta regional para a intensidade de despesa em I&D face ao Produto Interno Bruto está a ser formulada 

atualmente pelo Madeira Tecnopolo, no âmbito do Plano de Ação de I&DT+I. 

PRINCIPAIS METAS PARA 2020: 

 Apoiar a criação de 24 projetos e 48 postos de trabalho no âmbito dos incentivos à investigação; 

 Qualificar mais 1.800 diplomados em ciência e tecnologia; 

 Apoiar 4.085 participantes em programas e bolsas de formação avançada; 

 Promover 10 parcerias internacionais. 
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LINHAS DE AÇÃO: 

1. Reforçar a capacidade competitiva da Região Autónoma da Madeira 

 Incentivar a criação de emprego altamente qualificado, beneficiando e valorizando os projetos 

apresentados no âmbito dos incentivos à investigação, disponibilizados pelo IDE, que promovam a 

criação líquida de postos de trabalho; 

 Conceder bolsas a professores e investigadores, no sentido de apoiar a sua participação em 

congressos seminários, reuniões científicas, conferências, estágios e trabalhos de investigação, na 

Região ou fora da Região; 

 Promover a formação avançada de recursos humanos, através de Programas e Bolsas de Pós-

Graduação, Mestrado, Doutoramento e Pós-Doutoramento por forma a criar uma sólida base de 

qualificação, consolidação das instituições, criação de emprego científico, inserção de 

investigadores nas empresas e o reforço das lideranças científicas; 

 Proceder à criação de um quadro regional de investigadores, de forma a atrair, formar e fixar na 

Região investigadores nas áreas de interesse estratégico. Pretende-se com esta medida inovadora, 

uma maior colaboração entre os investigadores sedeados na Região com os consórcios de empresas 

e entidades públicas de uma forma transversal, consolidando o tecido científico, a produtividade e 

competitividade da economia regional; 

 Intensificar os incentivos à investigação, desenvolvimento tecnológico e inovação liderados por 

empresas da Região, mediante os incentivos coordenados pelo IDE no âmbito dos instrumentos de 

apoio ao investimento, com vista ao aumento da competitividade das empresas, promovendo a 

articulação entre estas e as entidades do sistema científico e tecnológico; 

 Dinamizar e reforçar o parque tecnológico da Região, promovendo a deslocalização para a Região 

de empresas ou polos das mesmas em parceria com instituições locais para o desenvolvimento de 

projetos científicos, intensificando a capacidade nas valências inerentes à Investigação e 

Desenvolvimento Tecnológico. 

2. Fomentar as parcerias com instituições internacionais de referência 

 Promover a criação de Bolsas para Parcerias Internacionais, orientadas para as áreas estratégicas de 

desenvolvimento do potencial científico e tecnológico da Região, sempre que possível em grau 

duplo com a Universidade da Madeira, nomeadamente a parceria entre a UMa, Madeira Tecnopolo 

e a Universidade Carnegie Mellon – Madeira Interactive Technologies Institute (Madeira – ITI); 

 Facultar ao mercado empresarial um pacote de serviços tecnológicos com alto valor agregado, 

baseados no conhecimento e dirigido às empresas com projetos inovadores, nomeadamente ações 

de avaliação/consultoria de inovação proporcionados pelo CEIM; 

 Reforçar a participação em projetos e cooperação em redes de I&D e Inovação (nacionais ou 

internacionais), em áreas identificadas como fundamentais para a Região ou que contribuam de 

forma significativa para o reforço das instituições regionais, capacitando-as para o esforço de 

internacionalização que têm vindo a desenvolver. 
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EIXO 4 – FOMENTAR A INCLUSÃO SOCIAL E A INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO DE 

PESSOAS DESFAVORECIDAS 

 

Segundo os dados do INE, cerca de 18% dos portugueses vivem em risco de pobreza ou exclusão social após 

transferências sociais (Instituto Nacional de Estatística - 2010). A título complementar, os resultados apurados 

para os indicadores Europa 2020, associando indicadores de risco de pobreza, de intensidade laboral per capita 

muito reduzida no agregado familiar e de privação material severa, indicam uma proporção de 24,4% da 

população portuguesa sujeita a esse risco. 

A população desempregada é particularmente vulnerável à pobreza e exclusão social com o indicador nacional 

a passar para 36% em 2010. Deve ainda ser destacado que atinge também 28,4% dos inativos não-reformados, 

considerando-se que este grupo possui uma elevada proporção de indivíduos potencialmente passíveis de 

integração no mercado laboral. 

Importa assim dirigir e concentrar os esforços para a inserção profissional, sendo um elemento chave para a 

inclusão social.  

No atual contexto e face ao elevado volume de desempregado, há que reforçar e focar as políticas sociais nos 

grupos sociais de maior risco de pobreza e exclusão, com base nos princípios da subsidiariedade e 

discriminação positiva, em parceria com a sociedade civil e as famílias. 

Face à complexidade e diversidades de fenómenos conducentes à pobreza, cada vez mais as políticas sociais 

devem ser encaradas, não apenas na sua vertente “reparadora” de situações menos favoráveis ou 

desfavoráveis, mas como promotoras de dinâmicas sociais de desenvolvimento. Para este objetivo é 

fundamental o envolvimento das famílias, estruturas públicas e associações privadas e a melhor compreensão 

dos fenómenos associados à exclusão social. 

A estratégia para o emprego deve assim garantir a existência e complementaridade indispensável entre 

políticas e instrumentos de proteção social, nomeadamente de apoio ao rendimento e de acesso a direitos e 

bens e serviços, e a políticas ativas do mercado de trabalho. Deve-se assegurar que todas "as prestações sociais 

atribuídas a adultos em idade ativa devem fomentar sempre a procura ativa de trabalho". A inserção 

profissional irá por sua vez permitir que os apoios concedidos não se tornem numa "forma de assistência 

permanente", a bem da credibilidade e sustentabilidade do sistema de proteção social assente em princípios 

de solidariedade. 

Embora seja imprescindível que o enfoque seja dado na inserção profissional, pelo seu elevado potencial de 

inclusão, importa paralelamente fomentar o desenvolvimento de uma sociedade com melhor qualidade e 

maior coesão, ou seja, assegurar que esta possua os mecanismos e atores capazes de responder 

adequadamente aos desafios de inclusão de grupos desfavorecidos e a necessidades específicas da sociedade.  

As empresas da economia social (cooperativas, sociedades mútuas, associações e fundações) desempenham 

um papel fundamental neste sentido, vinculando as atividades económicas às necessidades locais, facilitando 
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um funcionamento democrático do mundo empresarial, e implementando os conceitos de responsabilidade 

social e de serviços de proximidade. O contributo da economia social para as políticas de emprego não se limita 

à inserção profissional enquanto tal, devendo-se ainda realçar que os empregos que ela cria são empregos que 

fornecem aos trabalhadores garantias sociais, direito à formação, possibilidades de evolução profissional e 

oportunidades de inserção adaptadas à natureza das atividades. 

Assim, a inclusão social passa inevitavelmente pela garantia de um rendimento adequado aos mais vulneráveis, 

e pela promoção da inserção profissional de desempregados, particularmente em situação de 

desfavorecimento, que deverá ser articulada estreitamente com o desenvolvimento e suporte das diversas 

áreas do setor público ou da economia social. De entre estas deverá ser dado especial destaque para as que se 

relacionam com a prestação de serviços sociais, para melhor conciliação entre a vida privada e a vida 

profissional, apoio às famílias e à saúde e para promoção da igualdade de oportunidades, permitindo o acesso 

aos direitos básicos e o exercício da cidadania. 

 

PROGRAMA 1 – INSERÇÃO DAS PESSOAS DESFAVORECIDAS NO MERCADO DE TRABALHO  

A inserção no mercado de trabalho é determinante para a independência/autonomia económica de todos os 

cidadãos em idade de trabalhar, e para a verdadeira inclusão social.  

A crise económica veio agravar fenómenos já existentes de desfavorecimento, pela maior incerteza e 

imprevisibilidade do mercado de trabalho, aumento da mão-de-obra disponível maior exigência de ritmo e 

competitividade num cenário de elevada globalização. A inserção profissional de pessoas com vulnerabilidades 

no acesso ao mercado e trabalho exige assim um esforço acrescido da sua parte, mas também o apoio 

sistemático pela família, empregadores e o reforço da orientação das políticas de emprego nacionais e 

regionais. 

Os grupos de maior risco de exclusão social abrangem indivíduos com situações muito específicas (como as 

pessoas portadoras de deficiência, ex-toxicodependentes em recuperação, vítimas de violência doméstica ou 

pessoas sem-abrigo), mas também grupos mais generalizados, dos quais se destacam pelos dados acima 

expostos, os desempregados e inativos, mas também tradicionalmente os trabalhadores pouco qualificados e 

os beneficiários do Rendimento Social de Inserção (RSI), que são uma categoria transversal às anteriores e 

demais população categorizada com base na insuficiência de recursos. No entanto, cada vez mais os jovens 

trabalhadores são especialmente vulneráveis ao subemprego e à pobreza, dada a elevada insegurança e baixa 

remuneração dos que têm algum tipo de trabalho, ao que acresce o elevado e crescente desemprego dos 

jovens. 

Neste sentido tem especial relevância prosseguir com o acompanhamento personalizado e individual destes 

grupos, de acordo com o respetivo grau de autonomia, e a definição de trajeto de inserção profissional e social, 

que comprometam os diversos intervenientes na prossecução dos objetivos traçados. 
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A avaliação, informação e orientação profissional desempenha um papel importante no auxílio a estas pessoas 

para que identifiquem as suas capacidades e as atividades às quais melhor se adaptam e para as orientar 

quanto às necessidades de formação para futuras ocupações. Deste modo será possível fornecer-lhes uma 

qualificação profissional orientada com efeitos concretos na melhoria das suas competências, privilegiando o 

contacto com a realidade laboral e a aquisição de qualificações escolares, potenciando o sucesso das políticas 

ativas de emprego. 

Em termos de inserção efetiva, tendo em consideração o tecido socioeconómico da Região, dar-se-á prioridade 

à implementação do emprego apoiado, ou seja, promover a inserção do trabalhador desfavorecido no mercado 

normal de trabalho. A adesão das entidades empregadoras deverá ser incentivada através de mecanismos de 

compensação do deficit de produção consoante cada caso, e da disseminação de uma cultura de 

responsabilidade social. 

PRINCIPAIS METAS PARA 2020 

 Assegurar a elaboração e acompanhamento de programas de inserção a todos os beneficiários do 

rendimento social de inserção, adaptados à sua situação pessoal; 

 Apoiar a formação e inserção profissional de 2.910 pessoas portadoras de deficiências ou 

incapacidades; 

 Fomentar a inserção profissional de pelo menos 240 indivíduos de outros grupos em risco de 

exclusão social e profissional, entre os quais os ex-toxicodependentes, vítimas de violência 

doméstica, e pessoas sem-abrigo, através de medidas e planos de ação específicos. 

LINHAS DE AÇÃO 

1. Privilegiar a inclusão de todas as crianças e jovens, sempre que possível, no sistema regular de 

ensino, como elemento promotor da igualdade social e de oportunidades no acesso ao emprego, 

assegurando os apoios complementares necessários. Para este fim é fundamental desenvolver e 

adaptar equipamentos, materiais e meios de comunicação facilitadores da autonomia pessoal e da 

integração social e escolar. Por outro lado, importa também desenvolver o ensino à distância para 

alunos impossibilitados de frequentar a escola de forma presencial; 

2. Promover a transição para a vida ativa dos jovens com necessidades especiais em idade escolar, 

prosseguindo com o Programa de Experiências Pré Profissionais, que lhes confere uma familiarização 

com as tarefas laborais e do trabalho prático e permite avaliar interesses e aptidões profissionais; 

3. Prosseguir com ações de qualificação profissional e com ações de inserção profissional pós-

qualificação de pessoas portadoras de deficiências e incapacidades, estabelecendo protocolos de 

cooperação com o tecido empresarial madeirense. 

4. Promover um contacto mais próximo e individualizado a todas as pessoas de grupos desfavorecidas, 

de modo a que tenham acesso a uma avaliação e orientação individual. Para este fim é essencial 

prosseguir com a: 
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 Criação de parcerias com associações e clubes de emprego direcionados especificamente para esta 

abordagem; 

 Manter o papel dos núcleos locais de inserção para beneficiários do RSI, garantido a articulação dos 

serviços da Segurança Social com demais intervenientes na definição e ajustamento do Contrato de 

Inserção Individual e plano de inserção individual; 

 Avaliar a situação dos sem-abrigo através de uma equipa multidisciplinar e intersetorial, de modo a 

tipificar as suas problemáticas e elaborar um plano de intervenção que procure respostas no 

sentido de os dignificar e integrar;  

 Garantir o acompanhamento às mulheres vítimas de violência doméstica e apoiar a sua 

reintegração sociofamiliar. 

5. Melhorar a integração das questões relacionadas com o emprego das pessoas mais vulneráveis nas 

políticas gerais de emprego. Para este efeito o Serviço de Emprego propõe-se a: 

 Melhorar os mecanismos de priorização de públicos de grupo com situações mais gravosas no 

acesso às medidas de melhoria da empregabilidade. Neste sentido serão feitos esforços para 

garantir que estes indivíduos beneficiem de uma medida ativa de emprego ou formação no prazo 

de 6 meses desde a sua inscrição como desempregados; 

 Assegurar que a generalidade dos esquemas de emprego por conta própria seja acessível às pessoas 

portadoras de deficiências ou incapacidades e as apoiem, e promover a sua divulgação; 

 Garantir a adaptação de medidas de emprego à realidade específica de determinados grupos. Neste 

sentido, prevê-se: 

- a manutenção do programa Vida e Trabalho, para ex-toxicodependentes, e do Programa 

Ocupacional para Seniores, dirigido a desempregados com mais de 55 anos em situação agravada 

pela prolongamento do desemprego e sem acesso às prestações de desemprego; 

- a reformulação da medida Empresas de Inserção, que promove a reinserção profissional de 

desempregados de longa duração ou outros desfavorecidos, de modo a abranger mais 

desempregados com os recursos disponíveis; 

- a criação de um programa de emprego específico para pessoas portadoras de deficiência/ 

incapacidades, conferindo-lhes o contacto efetivo com o mercado de trabalho. 

 Promover a contratação de jovens à procura do 1º emprego, de desempregados de longa duração, 

de desempregados com mais de 45 anos ou de beneficiários do RSI, numa óptica de discriminação 

positiva alargada e dirigida para a inserção integral no mercado de trabalho de grupos mais latos 

em situação de desfavorecimento face ao mercado. São fundamentais para esta atuação os apoios 

financeiros às entidades, sob a forma de dispensas temporárias de contribuições à Segurança Social 

a seu cargo, e a majoração de prémios à contratação; 

 Manter as majorações aos desempregados mais vulneráveis que procuram soluções de 

autoemprego. 
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6. Incentivar os empregadores a contratar pessoas portadoras de deficiência/incapacidade e facilitar a 

adaptabilidade dos postos de trabalho. Neste sentido importa: 

 Realizar contactos com entidades, associações de empresários, e instituições sociais para divulgação 

da existência de candidatos com competências adequadas à atividade que desenvolvem, e do apoio 

no processo de seleção, mediação e apoio à inserção; 

 Manter os apoios financeiros à criação de postos de trabalho para este público, quer sob a forma de 

majorações previstas nos programas de emprego quer como redução da contribuição para a 

segurança social a cargo da entidade patronal. 

 

PROGRAMA 2 – CONSTRUÇÃO DE UMA SOCIEDADE INCLUSIVA 

Cada vez mais se reconhece que o problema da exclusão do mercado de trabalho, embora fundamental, é 

apenas uma variável do processo pelo qual as pessoas são excluídas da sociedade. A interconjugação de outros 

factores, tais como as condições de habitação, níveis de educação e oportunidades, saúde e discriminação, 

cidadania e integração na comunidade local, determina, assim, o seu carácter multidimensional e dinâmico, o 

que exige uma mobilização de medidas económicas e sociais. 

Importa assim associar ao objetivo de inserção profissional de desempregados ou de inativos desfavorecidos, 

outras valências que promovam o desenvolvimento económico e social, particularmente em zonas de elevada 

carência, contribuindo, deste modo, para melhorar o acesso dos cidadãos à rede de equipamentos e serviços, 

para a conciliação da vida familiar e profissional e para a igualdade de oportunidades. 

As iniciativas a desenvolver devem ainda sustentar a atuação pública na procura do bem comum, mas também 

o vasto conjunto de instituições e agentes sociais e económicos privados sem fins lucrativos, organizados para 

a satisfação das necessidades dos seus membros ou do meio onde se inserem. 

Com esta finalidade foram criados os Programas Ocupacionais e as Empresas de Inserção, que visam a 

formação no posto de trabalho e inserção de pessoas desempregadas e simultaneamente a satisfação de 

necessidades sociais, entre outras, de apoio às famílias, às escolas, de valorização do património natural, 

urbanístico e cultural.  

Embora sejam medidas de duração limitada no tempo, não garantindo por consequência, um emprego 

imediato de longa duração têm, no entanto o mérito de proporcionar às pessoas abrangidas, para além de um 

rendimento, um conjunto de conhecimentos e competências que poderão levar a uma futura integração no 

mercado de trabalho. Deste modo, constituem-se como respostas adequadas face à atual absorção limitada de 

recursos pelo tecido empresarial regional, e como instrumento de combate ao crescente risco de pobreza 

associado ao elevado nível de desemprego. Priviligiam-se neste âmbito os públicos mais desfavorecidos, 

nomeadamente os beneficiários do rendimento social de inserção, os desempregados com baixas 

qualificações, os desempregados que não recebem prestações de desemprego e os que têm mais idade, entre 

outros, tendo sempre em consideração a sua inserção local e comunitária. 
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No entanto, os efeitos da aplicação destas medidas não se limitam ao número de pessoas abrangidas, pois os 

diversos serviços desenvolvidos beneficiam não só o desempregado mas a comunidade e famílias que auxilia 

directa ou indirectamente. 

Nesta sentido deve também ser destacado o papel da economia social, composta por organizações privadas 

sem fins lucrativos, quer como geradora de emprego de qualidade quer como agente determinante na 

construção de uma sociedade mais democrática, coesa e inclusiva. De facto, a UE refere
9
 que “dispõe de um 

elevado potencial para gerar e manter empregos estáveis, devido principalmente à natureza não deslocalizável 

das suas atividades”, que “demonstrou que pode melhorar significativamente o estatuto social de pessoas 

desfavorecidas” e que “tem uma capacidade substancial de inovação social, encorajando os que se deparam 

com dificuldades a encontrar soluções para os seus problemas sociais”. A UE sublinha ainda o apoio dos 

Estados às empresas de economia social deve ser interpretado como um verdadeiro investimento na criação de 

redes de solidariedade que possam reforçar o papel das comunidades e das autoridades locais no 

desenvolvimento das políticas sociais” e que “um sistema económico no qual as empresas da economia social 

desempenhem um papel mais significativo reduziria a exposição à especulação nos mercados financeiros”. 

A estratégia para a inclusão e para o emprego deverá assim também passar pelo reforço do peso da economia 

social a nível regional, envolvendo quem melhor conhece a realidade e as soluções a apresentar e combatendo 

a duplicação de respostas. Neste sentido importa aumentar a sustentabilidade das pequenas e médias 

organizações, reduzir a dependência de subvenções, e minimizar as vulnerabilidades da sua atuação no 

mercado concorrencial. 

PRINCIPAIS METAS PARA 2020 

 Abranger 7.050 desempregados em atividades socialmente úteis. 

LINHAS DE AÇÃO 

1. Reforçar a atuação dos programas de emprego para prossecução de serviços socialmente úteis; 

2. Promover a criação de empresas de inserção em zonas especialmente carenciadas, que 

proporcionem serviços de apoio às populações; 

3. Reformular o enquadramento das Empresas de Inserção, reforçando o seu carácter empresarial e sua 

sustentabilidade futura, bem como valorizando a sua intervenção no âmbito da inserção profissional 

dos desempregados no mercado normal de trabalho; 

4. Avaliar a eficácia das medidas de emprego, nomeadamente quanto ao impacto sobre a 

empregabilidade pós-programa e sobre a comunidade em que se inserem; 

5. Apostar na qualificação das entidades e dos dirigentes de entidades da economia social, em áreas de 

apoio à gestão e de liderança, bem como na qualificação profissional dos seus quadros e dos restantes 

                                                                 

9
 Relatório sobre a economia social (A6-0015/2009, de 26.1.2009) - Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais. 
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trabalhadores, permitindo-lhes obter as competências necessárias para responderem ao atual 

contexto económico, a que são particularmente sensíveis. 
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EIXO 5 - IMPULSIONAR O CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

O desenvolvimento inteligente, verde e inclusivo como base de um crescimento sustentável é a visão de base 

da estratégia Europa 2020 e tem vindo a ser concretizado de forma determinada por Portugal e pela Região. 

Para a Região Autónoma da Madeira, o crescimento sustentável significa potenciar as sinergias entre as áreas 

económicas que se fundamentam no ambiente e nas caraterísticas territoriais, naturais e geográficas do 

arquipélago, sendo o seu principal elemento diferenciador/vantagem competitiva. 

Assim, assumem-se como áreas-chave para combater a crise e promover um crescimento sustentável da 

economia regional, a agricultura, o turismo e o aproveitamento dos recursos naturais para produção 

energética, interligadas entre si e a outros setores, que promovem a criação de “empregos verdes”. A 

inovação, transversal à atividade económica em geral, assume-se igualmente como um fator de promoção de 

investimento, do emprego, da criação de valor e da melhoria da base competitiva. 

A eficiência energética, incluindo as energias renováveis, permitirá a maior sustentabilidade ambiental e a 

redução da dependência energética e financeira da Região, enquanto impulsiona a criação de valor e de 

emprego. Esta estratégia já produz resultados, com mais de 40% da eletricidade produzida em Portugal a ser 

baseada na utilização de fontes de energia renovável e cerca de 20% do consumo final de energia a ser 

satisfeito com o recurso a energias renováveis, havendo no entanto, ainda um caminho longo a percorrer nesta 

matéria. 

A consciencialização da necessidade de sustentabilidade económica, energética e ecológica, criou um 

movimento crescente de “empregos verdes”, assumindo-se cada vez mais como fonte importante de novos 

empregos de qualidade, sustentáveis e promotores da inovação. Aos “empregos verdes” está associado o 

desenvolvimento de competências específicas, de conhecimento técnico e tecnológico, de I&D e inovação, que 

contribuem para reduzir os impactes ambientais da atividade económica, numa diversidade de áreas que não 

se resumem a atividades diretamente ligadas à exploração dos recursos naturais. 

Por outro lado, também a aposta na agricultura pretende reforçar o abastecimento do mercado interno de 

bens essenciais, reduzindo as importações e criando valor para o exterior, tendo-se revelado como um setor 

criador de emprego e de rendimentos no atual contexto recessivo. O emprego gerado na agricultura é estável, 

com elevado potencial inovador e promotor do desenvolvimento social e territorial, e da melhoria das 

condições de vida da população. A promoção da agricultura deve ser prosseguida com base no respeito pelo 

meio ambiente, contribuindo igualmente para o fortalecimento da cultural ambiental da população, que no 

contexto do emprego regional assume um caráter transversal.  

Por fim, sendo o turismo a principal atividade económica regional e estando fortemente direcionado para o 

património ambiental e paisagístico, evidencia-se como um dos principais eixos de desenvolvimento 

sustentável da Região.  
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O Turismo constitui uma das principais atividades económicas e fonte de receitas da economia regional, com 

um forte efeito multiplicador sobre o desenvolvimento de outros setores de atividade. 

É ainda um setor que se caracteriza por um contínuo e acelerado processo de ajustamento e transformação, 

determinado pela elevada exposição a situações conjunturais. Foi de facto o que se verificou em 2009 e 2010, 

anos em que atividade turística regional foi marcada pela influência perniciosa da crise económica e financeira, 

pela intempérie de 20 de Fevereiro, bem como pelo fecho parcial do espaço aéreo europeu motivado pela 

erupção de um vulcão na Islândia, tendo-se registado um decréscimo generalizado nos principais indicadores.   

Segundo os últimos dados divulgados pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), em 2011, a 

Região acompanhou a tendência mundial e nacional, registando uma variação positiva face ao ano anterior, no 

número de hóspedes (5,3%), no número de dormidas (11,5%) e nos proveitos totais (11,5%). O turismo é um 

setor responsável por um elevado número de empregos, quer nas atividades tradicionalmente especificas ao 

turismo, como o alojamento e serviços de atividades turísticas, quer nas atividades afins como a restauração, a 

promoção cultural e conservação do património.  

Neste contexto, é fundamental prevenir e combater os ciclos de quebra de procura turística e criar novos 

nichos de atração de modo a captar e fidelizar os turistas, centrando a estratégia em produtos turísticos que se 

baseiem na diferenciação regional, que possuem elevado valor acrescentado, e que são dirigidos a públicos 

com maior poder de compra. Neste âmbito surgem como apostas estratégicas o turismo científico, o turismo 

de conferências e congressos, o turismo rural, o turismo de natureza, o turismo desportivo, o turismo de 

aventura, o turismo marítimo e náutico de recreio e o turismo de saúde e bem-estar. 

Para a concretização desta aposta será fundamental traçar e coordenar um quadro de oportunidades de 

investimento, assegurar qualificação dos recursos humanos e potenciar o recurso às tecnologias de 

informação. 

PROGRAMA 1 – EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E EMPREGOS VERDES 

A Região Autónoma da Madeira apresenta uma elevada dependência dos combustíveis fósseis, pelo que, a 

eficiência energética assume uma expressiva importância na redução do consumo de energia e poluição 

associada, na dependência energética do exterior, bem como nos custos para os consumidores. Refira-se que a 

Região “tem vantagens comparativas, relativamente às regiões continentais, no domínio do aproveitamento de 

recursos energéticos renováveis (nomeadamente de origem hídrica, solar, eólica e da biomassa) e da utilização 

racional de energia, através de sistemas de gestão e equipamentos mais eficientes” (PDES 2007-2013).  

No âmbito da gestão dos resíduos, pretende-se otimizar e ampliar os sistemas de valorização, tratamento e 

destino final existentes, bem como otimizar o sistema de recolha, transporte, transferência e triagem de 

resíduos, tendo em vista a promoção da qualidade ambiental e minimização dos impactos ambientais. 

A Região pretende atingir, ou mesmo superar as metas que foram definidas na Estratégia Nacional para a 

Energia (ENE2020), na vertente Clima/Energia. Neste sentido pretende-se maximizar a integração das energias 
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renováveis na produção e consumo final, apostar nos produtos substitutos do fuelóleo e aumento da eficiência 

energética. 

Para atingir as metas a que a Região se comprometeu, através da adesão ao Pacto das Ilhas, em termos de 

redução das emissões de dióxido de carbono até 2020, os Planos de Ação para a Energia Sustentável das Ilhas 

da Madeira e do Porto Santo, integram um conjunto de ações de melhoria da eficiência energética, 

aproveitamento de energias renováveis e atividades de suporte, que incluem planeamento, consultoria, 

investigação e desenvolvimento, formação e sensibilização, entre outras. Deste modo, e em consonância com 

as metas europeias, a Região definiu as seguintes metas: 

 Reduzir em 20% as emissões de CO2 em relação a 2005 

 Aumentar a eficiência energética em 20% em relação a 2005 

 Reduzir em 20% a intensidade energética no Produto Interno Bruto (energia primária/Produto 

Interno Bruto) em relação a 2005 

 Aumentar para 50% a participação dos recursos energéticos renováveis na produção de 

eletricidade. 

 Aumentar em 20% o número de dias de autonomia de armazenamento de energia primária em 

relação a 2005. 

De acordo com o PAESI e no que respeita às emissões de CO2, regista-se um aumento significativo de 3% em 

2009, comparativamente com o ano de 2005, enquanto que relativamente à procura de energias renováveis 

para conversão em eletricidade, é de assinalar a evolução positiva, tendo passado de 6,4% em 2005 para 7,4% 

em 2009.  

As ações a implementar na área da energia sustentável constituem uma oportunidade para a criação de nichos 

de negócio, que são geradores de emprego e de valor acrescentado a nível regional. Na prática, estas ações 

procuram promover a valorização de recursos naturais e recursos humanos locais, em detrimento da 

importação de derivados de petróleo, contribuindo duplamente para reduzir as importações e para aumentar a 

produção regional.  

A Região tem vindo a apoiar as empresas que apresentem projetos de investimento vocacionados para a 

eficiência energética e certificação dos sistemas de gestão da qualidade e ambiental, através dos Sistema de 

Incentivos Qualificar+, SI Turismo, SIRE e Empreendinov. 

Desta forma, pretende-se um sistema energético mais sustentável, do ponto de vista ambiental e económico, 

gerador de emprego e valor acrescentado regional, devidamente enquadrado numa política de 

desenvolvimento sustentável abrangente, ou seja, no âmbito do desenvolvimento de territórios mais 

inteligentes e modernos. Será, assim, importante focar a necessidade de fomentar a criação e implementação 

de políticas de gestão sustentável dos territórios, que se querem mais “verdes”. 

O investimento que tem vindo a ser feito neste campo de ação, está a impulsionar a questão dos empregos 

verdes. Estes, ao mesmo tempo que promovem o progresso económico, contribuem para a qualidade do meio 

ambiente, contribuem para a preservação ou restauração da qualidade ambiental e redução do consumo 

energético. 
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Os empregos verdes estão associados a atividades de redução dos impactes ambientais, proteção e 

recuperação dos ecossistemas e biodiversidade, mas começa a ser muito comum o desenvolvimento de 

atividades nas áreas da gestão, do direito, da indústria, entre outros, especializadas na questão da 

sustentabilidade. 

Com a temática das alterações climáticas e das energias renováveis, deverá ser ainda mais representativa a 

criação de empregos verdes. Energia, água e resíduos são áreas que conhecerão um novo alento nos próximos 

anos em todo o mundo, e a Região não é exceção.  

Considerando que o setor da energia tem potencial de crescimento nos próximos anos com reflexos positivos 

na criação de emprego torna-se importante canalizar os apoios neste sentido. Desta forma, no sentido de 

melhor garantir a transição para uma economia verde, deve ser promovida a formação e qualificação dos 

recursos humanos, pois caso contrário as tecnologias e os recursos disponíveis para investimento não se 

traduzirão no retorno esperado. 

Face ao enquadramento económico e limitações impostas pela nossa condição insular, é de extrema 

importância, tirar partido das vantagens das condições/oportunidades oferecidas pelo nosso território neste 

âmbito, no sentido de aproveitar as oportunidades ainda não exploradas, maximizar as existentes, visando a 

criação de valor acrescentado, diminuição das desigualdades sociais e consequente aumento da coesão 

económica e social.   

PRINCIPAIS METAS PARA 2020: 

 Abranger 450 pessoas em ações de formação no âmbito do desenvolvimento sustentável; 

 Apoiar 135.000 horas de formação em temáticas relacionadas com o ambiente. 

LINHAS DE AÇÃO: 

1. Prosseguir na implementação dos Planos de ação para a energia sustentável da Ilha da Madeira e da 

Ilha do Porto Santo, promovendo assim o crescimento sustentável, a redução do consumo energético 

e criação de emprego. 

2. Apostar na qualificação dos madeirenses no âmbito do ambiente e sustentabilidade 

 Reforçar a oferta de cursos de formação de técnicos nas áreas da eficiência energética ou energias 

renováveis; 

 Promover e apoiar a realização de ações formação na área do ambiente e sustentabilidade. Estas 

ações serão centradas na formação intermédia e superior dando uma resposta às necessidades 

detectadas na Região. 

3. Reforçar os incentivos para o investimento na área do ambiente e do desenvolvimento sustentável, 

em particular com impacto ao nível das empresas madeirenses nomeadamente: 

 Promover incentivos às empresas que queiram proceder à adaptação das suas infraestruturas no 

âmbito da eficiência energética, mediante a continuidade da disponibilização por parte do IDE, dos 

instrumentos de apoio ao investimento e financiamento; 
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 Promover os incentivos/crédito específico para criação de empresas neste setor, através dos 

instrumentos de apoio ao investimento e financiamento; 

 Apostar na promoção da integração da componente emprego verde, designadamente: 

- Incentivar a criação de empresas com forte componente de inserção profissional em áreas do 

ambiente integrando pessoas mais desfavorecidas face ao mercado de trabalho; 

- Estimular a mobilização dos diferentes parceiros, autarquias locais, empresas, entidades do 3º 

setor no sentido do incentivo à multiplicação de projetos na área do ambiente e sustentabilidade. 

4. Promover a articulação das políticas de emprego com as políticas de energias renováveis, dando 

prioridade ao desenvolvimento de programas ocupacionais para desempregados beneficiários de 

subsídio de desemprego ou social de desemprego e de desempregados beneficiários do rendimento 

social de inserção, no âmbito da produção de biomassa de origem vegetal, nomeadamente através de 

trabalhos de limpeza e recolha de materiais da floresta e terrenos agrícolas abandonados. 

 

PROGRAMA 2 – DESENVOLVIMENTO RURAL 

Segundo os dados do INE o número de empregados no setor da Agricultura, produção animal, caça, floresta e 

pesca tem vindo a aumentar recentemente, sendo inclusivamente o único setor que apresenta um crescimento 

desde o início da crise económica e financeira internacional. Dados relativos ao 2º trimestre de 2012, 

contabilizam 13.337 postos de trabalho neste setor, na Região, representando 11,3% do emprego global, num 

peso próximo ao detido pela Indústria, construção, energia e água (14,9%). Por outro lado, os dados do 

recenseamento agrícola mais recentes, revelam que o emprego na agricultura é essencialmente não 

assalariado, representando 91% do volume de mão-de-obra total no ano de 2009, ou seja existe um peso muito 

elevado de empresários por conta própria e trabalhadores eventuais, observação reforçada pelo elevado peso 

do trabalho desenvolvido em meio familiar (86,7% do volume de trabalho). Importa ainda realçar que a 

agricultura tem sido uma forma de permitir a muitas famílias complementar ou compensar perda de 

rendimento num cenário de aumento das despesas de consumo, de desemprego e emprego precário 

crescentes, e de redução de diversos benefícios e apoios sociais, verificando-se cada vez mais um movimento 

de “regresso à terra”. Esta atividade crescente não é no entanto formalizada nem potenciada, tendo 

genericamente como fim principal a subsistência económica dos seus trabalhadores e famílias.  

Estimular o empreendedorismo assume assim um caráter fulcral na agricultura, como incentivo à 

profissionalização e iniciativa empresarial de modo a potenciar as aprendizagens e aumentar a produtividade 

do trabalho desenvolvido. Para além deste aspecto, há que potenciar este regresso à atividade agrícola na 

Região, tentando, sempre que este seja feito em termos empresariais/produtivos, e não como forma de 

subsistência, potenciando e dinamizando o setor em termos económicos. O que se pretende é uma agricultura 

virada para as necessidades do mercado, que vise mais que o autoconsumo, e um setor agrícola que valorize a 

produção, nomeadamente introduzindo valor acrescentado. 
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Dado o impacto particularmente acentuado que a que a crise económica teve em setores como a Construção e 

Serviços, considera-se fundamental impulsionar o crescimento sustentável do setor agrícola como motor de 

criação de emprego estável e deslocalizável, e como fonte perdurável de rendimentos, mas também pelo 

elevado potencial que estas atividades possuem para o desenvolvimento social e territorial, descentralizando 

as atividades económicas, promovendo a melhoria das condições de vida da população e o respeito pelo meio 

ambiente. Acresce a qualidade do emprego criado neste setor, essencialmente local e estável, e promotor de 

laços comunitários. Considerando a tendência, refletida no último Recenseamento Agrícola de 2009, existem 

algumas áreas em que o setor agrícola se está a especializar, como a horticultura intensiva, a fruticultura sub 

tropical, a viticultura, para além da agricultura biológica, para as quais a RAM tem potencialidades humanas e 

edafoclimáticas de excelência, que são potenciadoras de um maior acréscimo de emprego no setor, dada a 

maior necessidade de mão-de-obra que acarretam. 

É ainda fundamental realçar a importância das sinergias da aposta neste setor para o desenvolvimento 

económico, pelo fornecimento de matérias-primas às agro-indústrias, como as indústrias alimentares de 

transformação de alimentos, mas também ao nível do comércio, da restauração e do turismo, gerando postos 

de trabalho em áreas que possuem elevado potencial de sustentabilidade. De facto mesmo sob a perspectiva 

turística é essencial assegurar a continuidade da paisagem de socalcos cultivados, caraterística da Região. 

O Governo Regional reconhece ainda o papel social e ambiental da agricultura e desenvolvimento rural, tendo 

atribuído uma importância estratégica a este setor, nomeadamente pela definição de planos regionais de ação 

que articulam e coordenam os vários instrumentos das políticas rurais e agrícolas, assegurando a plena e 

criteriosa aplicação dos fundos comunitários e da dotação orçamental própria da Região. A estratégia para o 

setor agroalimentar e o desenvolvimento rural centra-se no aumento de uma produção devidamente orientada 

para a procura, a diminuição das necessidades de importações e o aumento das exportações da produção 

regional. 

Simultaneamente promover a criação de microempresas no meio rural, que valorizem recursos e aproveitem o 

potencial que existe de oferta de serviços no âmbito do turismo, agro turismo e turismo de natureza, e na 

produção de bens e serviços transacionáveis. 

Na perspectiva de criação e manutenção do emprego, direta ou indiretamente, a aposta deverá passar pela 

regulação, pelo fomento da profissionalização e do associativismo, por incentivos ao empreendedorismo e pela 

qualificação de pessoas neste setor, apostando-se em áreas e produtos mais competitivos e diferenciados, de 

elevado valor acrescentado e com maior potencial de inovação. 

É também essencial assegurar que os cidadãos disponham de cada vez mais e melhor informação, com vista à 

transparência da política pública e ao maior envolvimento dos seus diversos participantes, permitindo um 

desenvolvimento melhor posicionado face ao mercado e com mais eficiência, assegurando aos seus ativos 

melhores garantias de emprego e condições de vida. 

PRINCIPAIS METAS PARA 2020 
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 Apoiar a criação de 365 postos de trabalho no setor da Agricultura, produção animal, caça, floresta 

e pesca; 

 Apoiar a manutenção de 13.337 postos de trabalho; 

 Abranger 4.635 trabalhadores ou potenciais trabalhadores do setor da agricultura, produção 

animal, caça, floresta e pesca, em ações de formação e informação para reforço das competências; 

 Apoiar a criação de 300 postos de trabalho em meio rural. 

LINHAS DE AÇÃO 

1. Difundir a opção económica por este setor, pelo fomento de noção de prosperidade, estabilidade e 

qualidade de vida associada ao setor, associada à uma imagem de qualidade, diferenciação e 

“modernidade” dos produtos regionais, promovendo a melhoria da competitividade dos setores 

agrícola, agroindustrial e florestal através da melhoria do potencial humano, da modernização das 

empresas e explorações, da promoção da inovação e da melhoria da qualidade dos produtos 

regionais; 

2. Potencializar e promover a sustentabilidade do ambiente e paisagem rural, nomeadamente 

compensado os custos de praticar uma atividade em zonas desfavorecidas, a utilização de modos de 

produção específicos e apoiando a florestação com fins ambientais; 

3.  Fomentar a revitalização do mundo rural promovendo a criação de negócios e empresas e melhoria 

de condições de vida, que potenciem a criação de emprego e a fixação de populações; 

4. Criação de oferta de cursos de formação de nível superior e reforço da oferta de cursos intermédios, 

desejavelmente em áreas rurais, não só relativos a técnicas e processos de cultivo mas também aos 

processos de transformação dos produtos agropecuários e de certificação da qualidade. 
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PROGRAMA 3 – QUALIFICAÇÃO DO EMPREGO NO SETOR DO TURISMO 

A Madeira tem uma marca de qualidade que a distingue, sendo a personalização do destino que constitui a sua 

ferramenta promocional mais importante. A posição geográfica é privilegiada já que se encontra na rota dos 

maiores fluxos turísticos do mundo. É também uma das mais bem posicionadas regiões do Pais ao nível das 

dormidas, tem menores níveis de sazonalidade e apresenta boas taxas de ocupação.  

A indústria turística assume um papel cada vez mais importante no desenvolvimento socioeconómico da RAM, 

tendo em conta a sua contribuição para a criação de emprego e riqueza, bem como os seus efeitos 

multiplicadores ao longo dos outros setores da economia, animando as atividades comerciais, transportes e o 

escoamento dos produtos regionais. 

De acordo com os dados divulgados pela DREM, a atividade turística na Região Autónoma da Madeira, no ano de 

2011, registou o crescimento dos principais indicadores, nomeadamente os proveitos totais e as dormidas nos 

estabelecimentos hoteleiros, que aumentaram ambos 11,5%, acompanhando a tendência nacional (5,8% INE).  

No que respeita aos proveitos totais dos estabelecimentos hoteleiros da RAM, em março de 2012, 

aproximaram-se dos 18,3 milhões de euros (-7,0% em relação ao mesmo mês do ano anterior), dos quais 61,4% 

corresponderam a proveitos de aposentos. 

No que concerne ao pessoal ao serviço nos estabelecimentos hoteleiros, constata-se uma progressiva 

regressão no número de pessoas que se encontram empregadas, verificando-se em 2011 uma redução de 4,6% 

face ao ano de 2009. 

O desenvolvimento deste setor assenta na perspectiva de um turismo que se quer sustentável, direcionado 

para uma melhor gestão dos recursos, ou seja, torná-lo numa maior fonte de rendimento, mas sem colocar em 

causa ou danificar as atrações naturais, culturais e patrimoniais que caracterizam a Região Autónoma da 

Madeira, como Região turística de qualidade.  

Este progresso tem vindo a ser alcançado através do sistema de incentivos SI Turismo, coordenado pelo IDE 

que presta apoio financeiro às entidades que apresentem projetos que diligenciem o desenvolvimento dos 

produtos considerados estratégicos para a Região (o turismo de natureza, sol e mar, saúde e bem-estar, 

touring cultural e paisagístico, turismo náutico, golfe e turismo de negócios), bem como todos os que sejam 

dinamizadores de uma oferta turística diversificada que fomente a inovação, a qualidade, a diversificação e a 

modernização. Este apoio traduziu-se no apoio de 35 empresas, resultando também no apoio de 188 postos de 

trabalho, pelo que se prevê o prosseguimento desta linha de atuação dada a importância do setor do Turismo 

para a RAM sendo expectável uma aposta clara na dinamização turística em todas as suas vertentes. 

Assim sendo, com o intuito de assegurar e promover o crescimento sustentável do setor do turismo e 

objectivando a criação de novos postos de trabalho, a aposta deverá passar pela diversificação, qualidade e 

promoção da oferta turística no mercado emissor de turistas (externo e interno), podendo este ser um fator 

determinante para atenuar alguns dos efeitos da crise, nomeadamente sobre o desemprego, um dos maiores 

desafios com que a Região se depara. Neste sentido, está prevista a elaboração de um Plano Estratégico para o 
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Turismo, no qual serão delineadas as estratégias, medidas e linhas de ação para o setor no período de 2014-

2020. 

Aliada a esta estratégia e ao desafio que se impõe, deverá ser efectuado um forte investimento na qualificação 

do capital humano, propendendo para uma contínua melhoria na qualidade da prestação dos serviços. 

PRINCIPAIS METAS PARA 2020: 

 Abranger 7.000 jovens nos cursos do setor do turismo/hotelaria; 

 Incentivar a criação de 300 postos de trabalho, no âmbito dos sistemas de incentivos ao turismo. 

LINHAS DE AÇÃO: 

1. Reforçar a criação e qualidade do emprego no setor do turismo, através de: 

 Formação qualificada de jovens, nas escolas com cursos de hotelaria e regulação do mercado de 

emprego pela via da certificação profissional; 

 Promoção da formação profissional do pessoal ao serviço das entidades turísticas, de forma a elevar 

a qualidade dos serviços prestados; 

 Incentivar a criação de projetos do setor turismo que envolvam controlo de emissões, gestão de 

resíduos, água ou energia, auditorias ambientais e certificação de sistemas de gestão ambiental; 

 Estimular e apoiar as empresas do setor do turismo, para a criação de postos de trabalho, mediante 

a utilização de critérios de pontuação nos sistemas de incentivos, que permitam selecionar os 

projetos que mais privilegiam a criação de emprego; 

 Sensibilizar, promover e apoiar os agentes económicos do setor hoteleiro para a requalificação dos 

estabelecimentos e introdução de requisitos de certificação de gestão da qualidade e de meio 

ambiente; 

 Promover alguns segmentos de turismo, através da concessão de incentivos à criação de projetos 

turísticos ligados ao turismo científico, turismo de conferências e congressos, turismo rural, o 

turismo de natureza, o turismo desportivo, o turismo de aventura, o turismo marítimo e náutico de 

recreio e o turismo de saúde e bem-estar; 

 Desconcentrar a oferta de alojamento mediante o apoio à criação de novos espaços de turismo 

rural; 

 Apoiar a criação de projetos turísticos de recuperação ou preservação do património, de proteção e 

conservação da natureza, da paisagem e diversidade biológica; 

 Diversificar a oferta do destino Madeira, junto de outros mercadores emissores; fortalecer a marca 

“Madeira”, definindo estratégias de marketing assentes nos factores de competitividade e 

melhorando os canais de promoção e distribuição. 
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ANEXO I   

PRINCIPAIS METAS DO PRE: QUANTIFICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS  
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O quadro abaixo expõe a quantificação dos instrumentos considerados para apuramento das principais metas 

do PRE 2012-2020.  

Não contém outras ações que contribuem diretamente para os resultados pretendidos mas que não estão 

regionalizadas, sendo medidas de âmbito nacional ou europeu, nem inclui medidas cujo impacto sobre estas 

metas é essencialmente indireto, ainda que determinante. 

 

EIXO 1. PROMOVER A CRIAÇÃO DE EMPREGO E COMBATER O DESEMPREGO 

Programa 1 - Inserção de desempregados no mercado de trabalho 

Metas PRE Instrumentos Indicadores Metas Org. Resp. 

Inserir no mercado de trabalho 15.000 pessoas 

em situação de desemprego 

Ajustamento entre oferta e 

procura de emprego 
Nº de colocados 15.000 

SRAS - 

IEM 

Garantir que, anualmente, pelo menos 25% dos 

desempregados de longa duração (DLD), 40% dos 

jovens com menos de 25 anos, e 20% dos 

inscritos com qualificações inferiores ao 2º ciclo 

do ensino básico sejam beneficiem de uma 

colocação, ou de uma participação numa medida 

ativa sob a forma de formação, reconversão, 

experiência profissional, ou outra medida de 

empregabilidade 

Globalmente, as colocações no 

mercado de trabalho por 

ajustamento à oferta, os 

programas de emprego, as 

ações de formação profissional 

e os processos de 

reconhecimento, validação e 

certificação de competências 

Nº de pessoas do 

grupo alvo que 

beneficiaram de 

uma colocação 

ou medida ativa/ 

Nº médio anual 

de inscritos do 

grupo 

25%: DLD 

40%: jovens 

20%: qualif. 

inferiores 

ao 2º ciclo 

do ensino 

básico 

SRAS – 

IEM, SRE - 

DRE  e SRE 

- DRQP 

Abranger 10.500 desempregados em 

intervenções técnicas de informação e de 

assistência à procura de emprego 

Intervenções técnicas de 

informação e de assistência à 

procura de emprego com vista 

à melhoria da sua 

empregabilidade 

Nº de abrangidos 10.500 
SRAS - 

IEM 

 

Programa 2 - Criação de Emprego e de espírito empresarial 

Metas PRE Instrumentos Indicadores Metas Org. Resp. 

Apoiar a criação líquida de 4.100 postos de 

trabalho, através de medidas de âmbito global 

Formação-Emprego (FE) Nº de abrangidos 465 SRAS - IEM 

Programa de Incentivos à 

Contratação (PIC) 
Nº de postos criados 1.275 SRAS - IEM 

Prémios de emprego Nº de postos criados 160 SRAS - IEM 

Prémio de emprego ao abrigo 

dos instrumentos de apoio ao 

funcionamento 

Nº de postos criados 100 VP - IDE 

Criação do Próprio Emprego, 

por beneficiários das 

prestações de desemprego 

(CPE) 

Nº de postos criados 170 SRAS - IEM 

Apoiar a criação líquida de 4.100 postos de 
Programa de Apoio a 

Desempregados 
Nº de postos criados 430 SRAS - IEM 
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Metas PRE Instrumentos Indicadores Metas Org. Resp. 

trabalho, através de medidas de âmbito global Empreendedores (PADE) 

Instrumentos de apoio ao 

investimento e financiamento  
Nº de postos criados 1.500 VP - IDE 

Apoiar a manutenção de 10.000 postos de 

trabalho 

Instrumentos de apoio ao 

funcionamento 

Nº de postos 

apoiados 
10.000 VP - IDE 

 

EIXO 2. COMBATER O DESEMPREGO JOVEM E PROMOVER A TRANSIÇÃO PARA A VIDA ATIVA 

Programa 1 - Qualificação e Inserção profissional de jovens 

Metas PRE Instrumentos Indicadores Metas Org. Resp. 

Abranger 4.350 jovens em programas de estágios 

profissionais 

Estágios profissionais 
Nº de 

abrangidos 
4.300 SRAS - IEM 

Estágios profissionais na 

Europa 

Nº de 

abrangidos 
50 SRAS - IEM 

Envolver 10.500 jovens em ações de promoção do 

empreendedorismo 

rs4e – road show for 

entrepreneurship 

Nº de alunos 

envolvidos 
10.500 VP - CEIM 

Abranger 17.890 jovens em programas e ações de 

desenvolvimento de competências, qualificações 

escolares e profissionais  

Sistema de Aprendizagem 
Nº formandos 

abrangidos 
390 SRE - DRQP 

Cursos profissionalizantes  
Nº formandos 

abrangidos 
7.370 SRE - DRQP 

Cursos de Educação e 

Formação 

Nº formandos 

abrangidos 
9.780 SRE - DRQP 

Cursos de Especialização 

Tecnológica 

Nº formandos 

abrangidos 
350 SRE - DRQP 
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Programa 2 - Redução do abandono escolar 

Metas PRE Instrumentos Indicadores Metas 
Org. 

Resp. 

Reduzir a taxa de abandono escolar 

precoce regional 

Globalmente, ações para a redução do 

abandono precoce, incluindo iniciativas 

de acompanhamento individual, de 

flexibilização do ensino, as formações 

que conferem dupla certificação ou 

uma profissionalização. 

--- 

A definir no 

Plano 

Estratégico 

para a 

Educação 

SRE - DRE 

e SRE - 

DRQP 

Atingir a taxa de 85% de conclusão do 

ensino secundário 

Ensino regular, processos de 

reconhecimento, validação e 

certificação de competências e ações de 

formação que conferem dupla 

certificação 

Taxa de 

conclusão do 

ensino 

secundário 

85% 

SRE - DRE 

e SRE - 

DRQP 

Abranger 1.500 alunos e 80 escolas do 

ensino básico e secundário em atividades 

de orientação vocacional e planeamento 

de carreira  

Programa “Preparando o meu Futuro” Nº de escolas 50 SRE - DRE 

Programa de Desenvolvimento Pessoal 

para a Carreira  
Nº de escolas 30 SRE - DRE 

Plataforma electrónica de apoio à 

tomada de decisão de carreira – 

“Rumar ao Futuro” 

Nº de alunos 1.500 SRE - DRE 

 

EIXO 3. REFORÇAR A EDUCAÇÃO E A QUALIFICAÇÃO DA POPULAÇÃO MADEIRENSE 

Programa 1 - Qualificação profissional dos ativos 

Metas PRE Instrumentos Indicadores Metas 
Org. 

Resp. 

Abranger 58.600 adultos em ações de 

qualificação 

Cursos de Educação e Formação de 

Adultos (EFA) 

Nº formandos 

abrangidos 
14.290 

SRE - DRE 

e SRE - 

DRQP 

Formação Modular 
Nº formandos 

abrangidos 
23.590  

SRE-

DRQP 

Reconhecimento, Validação e 

Certificação de Competências (RVCC) 

Nº adultos 

abrangidos 
15.180  

SRE - 

DRQP 

Cursos do Ensino Recorrente 
Nº de alunos 

inscritos 
5.540 SRE - DRE 

Envolver 12% dos adultos ativos em ações 

de formação ao longo da vida 

Ações de formação ao longo da vida 

dirigidas aos ativos madeirenses 

Proporção da 

população 25-

64 anos em 

aprendizagem 

formal ou 

informação 

12% 
SRE - 

DRQP 
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Programa 2 - Atratividade e empregabilidade do ensino superior 

Metas PRE Instrumentos Indicadores Metas Org. Resp. 

Qualificar mais 3.200 diplomados Cursos de nível 5, 6, 7 e 8 
Nº de 

diplomados 
3.200 UMa 

Envolver 800 participantes em projetos de 

cooperação entre a Universidade da Madeira e o 

tecido empresarial 

Projetos de cooperação 
Nº de 

participantes 
800 UMa 

Aumentar o número de docentes doutorados no 

ensino superior da Região, apontando para a 

melhoria da qualidade do sistema de ensino superior  
--- 

Nº de 

docentes 

doutorados/ 

nº de docentes 

da UMa 

95% UMa 

 

Programa 3 - I&D e Inovação 

Metas PRE Instrumentos Indicadores Metas Org. Resp. 

Apoiar a criação de 24 projetos e 48 postos de 

trabalho no âmbito dos incentivos à investigação 

Instrumentos de apoio ao 

investimento e financiamento 

direcionados para as áreas de 

I&D 

N.º de 

projetos 

apoiados e n.º 

de postos de 

trabalho 

altamente 

qualificados  

24 

projetos 

e 48 

postos 

VP - IDE 

Apoiar 4.085 participantes em programas e bolsas de 

Formação Avançada 

Bolsas para professores e 

Investigadores 

Nº formandos 

abrangidos 
215 SRE - DRQP 

Programas e Bolsas de Pós- 

Graduação, Mestrado, 

Doutoramento e Pós- 

Doutoramento 

Nº formandos 

abrangidos 
3.620 SRE - DRQP 

Criação de um quadro de 

investigadores regionais 

Nº 

investigadores 

apoiados 

250 
SRE - Madeira 

Tecnopolo 

Promover 10 parcerias internacionais 
Bolsas para parcerias 

internacionais 

Nº de 

parcerias 

internacionais 

com 

instituições de 

referência 

10 
SRE - Madeira 

Tecnopolo 

Abranger 1.800 diplomados na área de ciência e 

tecnologia  

Cursos de nível 5, 6, 7 e 8 na 

área de ciência e tecnologia 

Nº 

diplomados 
1.800 UMa 
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EIXO 4. FOMENTAR A INCLUSÃO SOCIAL E A INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO DE PESSOAS 

DESFAVORECIDAS 

Programa 1 - Inserção de desempregados no mercado de trabalho 

Metas PRE Instrumentos Indicadores Metas Org. Resp. 

Assegurar a elaboração e acompanhamento de 

programas de inserção a todos os beneficiários do 

rendimento social de inserção, adaptados à sua 

situação pessoal 

Núcleos Locais de Inserção 

para beneficiários do RSI 

% de beneficiários 

do RSI que 

possuem um 

plano de inserção 

individualizado no 

prazo máximo de 

90 dias após o 

diferimento do 

requerimento. 

100% SRAS - ISSM 

Apoiar a formação e inserção profissional de 2.910 

pessoas portadoras de deficiências ou incapacidades; 

Educação Especial e 

Reabilitação 

Nº formandos 

abrangidos 
1.345 SRE - DRE 

Qualificação profissional de 

jovens e adultos com 

necessidades especiais 

Nº de formandos 

inscritos no 

Centro de 

Formação 

900 SRE - DRE 

Programa de Experiências 

Pré Profissionais 
Nº de alunos 540 SRE - DRE 

Programa para pessoas 

portadoras de deficiência 

ou incapacidade 

Nº de abrangidos 80 SRAS - IEM 

Apoiar a Integração profissional de jovens e adultos 

com necessidades especiais 

Acompanhamento 

personalizado  

% de jovens e 

adultos com 

necessidades 

especiais 

acompanhados 

100% SRE - DRE 

Fomentar a inserção profissional de pelo menos 240 

indivíduos de outros grupos em risco de exclusão 

social e profissional, através de medidas e planos de 

ação específicos. 

Empresas de Inserção (EI) Nº de abrangidos 160 SRAS - IEM 

Vida e Trabalho (VT) Nº de abrangidos 80 SRAS - IEM 

Inserção Profissional de 

Pessoas Sem-Abrigo 

N.º de sem-

abrigos 

abrangidos 

--  SRAS - ISSM 

Formação e inserção 

profissional das Vítimas de 

Violência Doméstica 

Nº de vítimas de 

violência 

doméstica 

abrangidas 

--  SRAS - ISSM 
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Programa 2 - Construção de uma sociedade inclusiva 

Metas PRE Instrumentos Indicadores Metas Org. Resp. 

Abranger 7.050 desempregados em atividades 

socialmente úteis 

Programa Ocupacional de 

Trabalhadores Subsidiados 

(POTS) 

Nº de abrangidos 2 200 SRAS - IEM 

Programa Ocupacional de 

Seniores (POS) 
Nº de abrangidos 250 SRAS - IEM 

Programa Ocupacional de 

Desempregados (POD) 
Nº de abrangidos 4 600 SRAS - IEM 

 

EIXO 5. IMPULSIONAR O CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL 

Programa 1 - Eficiência energética e empregos verdes 

Metas PRE Instrumentos Indicadores Metas Org. Resp. 

Abranger 450 pessoas em ações de formação no 

âmbito do desenvolvimento sustentável 

Ações de formação no âmbito 

do desenvolvimento 

sustentável 

Nº de pessoas 

abrangidas 
450 UMa 

Apoiar 135.000 horas de formação em temáticas 

relacionadas com o ambiente 
Formação Profissional 

Nº de horas 

de formação 
135.000 SRE - DRQP 

 

Programa 2 – Desenvolvimento Rural 

Metas PRE Instrumentos Indicadores Metas Org. Resp. 

Apoiar a criação de 365 de postos de trabalho no 

setor da Agricultura, produção animal, caça, floresta e 

pesca 

--- 
Nº de postos 

apoiados 
365 SRA 

Apoiar a manutenção de 13 337 postos de trabalho  --- Nº de postos 13.337 SRA 

Abranger 4.635 trabalhadores ou potenciais 

trabalhadores do setor da agricultura, produção 

animal, caça, floresta e pesca, em ações de formação 

e informação para reforço das competências 

Ações de formação e 

informação 

Nº de 

participantes 
4.500 SRA 

CET em Agricultura Biológica, 

Guias da Natureza e Gestão 

Ambiental e outros 

Nº de alunos 

inscritos 
135 UMa 

Apoiar a criação de 300 postos de trabalho em meio 

rural 
--- 

Nº de postos 

apoiados 
300 SRA 
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Programa 3 - Qualificação do emprego no setor do turismo 

Metas PRE Instrumentos Indicadores Metas Org. Resp. 

Abranger 7.000 jovens nos cursos do setor do 

turismo/hotelaria 

Formação nas áreas do 

turismo/hotelaria 

Nº de 

formandos 
7.000 SRE- DRQP 

Incentivar a criação de 300 postos de trabalho, no 

âmbito dos sistemas de incentivos ao turismo 

Instrumentos de apoio ao 

investimento, financiamento e 

funcionamento direcionados 

para o setor do turismo 

Nº de postos 

criados 
300 VP - IDE 

 


