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BREPP - Beneficiário Responsável pela Execução das Políticas Públicas 
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INA - Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas 
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OREPP - Organismo Responsável pela Execução das Políticas Públicas 

OIT - Organização Internacional do Trabalho 

PAEF - Programa de Ajustamento Económico e Financeiro 
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RAM - Região Autónoma da Madeira 

SIADAP-RAM - Sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na administração regional autónoma da Madeira 

SIADAP-RAM 1 - Subsistema de avaliação do desempenho dos serviços da administração pública regional 

SIADAP-RAM 2 - Subsistema de Avaliação do Desempenho dos Dirigentes da Administração Pública Regional 

SIADAP-RAM 3 - Subsistema de Avaliação do Desempenho dos Trabalhadores da Administração Pública Regional 
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1. O IEM, IP-RAM 

No âmbito de um processo de reorganização decorrente da publicação da Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro - Lei-

quadro dos Institutos Públicos, alterada pela Lei nº 5/2012, de 7 de Janeiro, e o Decreto Legislativo Regional 

n.º 17/2007/M, 12 de novembro, alterado pelo Decreto Legislativo Regional nº 24/2012/M, de 30 de agosto, que 

estabelece os princípios e normas a que devem obedecer a organização da administração direta e indireta da 

Região Autónoma da Madeira, foi aprovada a orgânica do Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM (IEM), pelo 

Decreto Legislativo Regional nº 11/2009/M, de 17 de abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto Legislativo 

Regional n.º 3/2013/M, de 2 de janeiro, que resultou numa reestruturação, visando o reforço do seu 

posicionamento estratégico na prevenção e no combate do desemprego.  

O IEM é um instituto público dotado de personalidade jurídica, autonomia administrativa e financeira e de 

património próprio, integrado na administração indireta da Região Autónoma da Madeira.  

Com a nova estrutura do Governo regional aprovada através do Decreto Regulamentar Regional n.º 2/2015/M, de 

12 de maio, o Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM passa a ser tutelado pela Secretaria Regional da Inclusão e 

Assuntos Sociais, sendo as suas principais atribuições as seguintes: 

a) Promover as políticas de emprego da Região Autónoma da Madeira, contribuindo para a sua definição;  

b) Elaborar, executar, acompanhar e avaliar as medidas ativas de emprego que sejam adequadas à execução 

das políticas de emprego;  

c) Gerir as verbas do Fundo Social Europeu atribuídas à Região e que estejam destinadas às áreas de 

emprego e coesão social;  

d) Promover o ajustamento entre a oferta e a procura de emprego, atendendo às necessidades do mercado 

de trabalho e às qualificações e experiência profissional dos desempregados registados;  

e) Proporcionar informação e orientação profissional;  

f) Receber os requerimentos para atribuição de prestações de desemprego e analisar a sua conformidade, 

nomeadamente no que respeita à involuntariedade da situação de desemprego;  

g) Efetuar os controlos que a lei determine em relação aos beneficiários de prestações de desemprego;  

h) Exercer as competências que lhe sejam atribuídas em matéria de entrada e permanência de cidadãos 

estrangeiros oriundos de países extra comunitários;  

i) Tratar e sistematizar a informação e os dados referentes ao desemprego na Região, realizando os estudos, 

análises e projeções necessários ao melhor acompanhamento da situação e à procura constante das 

soluções mais adequadas;  

j) Promover e apoiar o acesso à mobilidade profissional, nomeadamente no espaço europeu; 
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l) Credenciar as cooperativas, para os efeitos previstos na legislação cooperativa, e manter atualizados os 

dados referentes à sua legalização e atividades;  

m) Colaborar com entidades do setor cooperativo, ou com ele relacionadas, na realização de ações de 

formação e informação, bem como promover e apoiar a realização de estudos sobre o setor cooperativo; 

n) Exercer as competências em matéria de licenciamento e atividade das empresas de trabalho temporário 

que lhe sejam atribuídas; 

o) Exercer todos os demais poderes e competências que lhe sejam conferidos por lei ou delegados pelo 

Secretário Regional da tutela. 

 

Em 2012, foi publicada a Portaria n.º 151/2012 de 29 de novembro, que aprova os Estatutos do Instituto de 

Emprego da Madeira, IP-RAM, onde se define a sua estrutura interna, as competências dos seus órgãos e serviços 

e o respetivo modo de funcionamento. 

 

O IEM escolheu como valores corporativos:  

Compromisso:  

Comprometemo-nos com a melhor resposta às necessidades de informação, orientação e emprego. 

Qualidade e Melhoria contínua 

Procuramos obter os melhores resultados e níveis na prestação de serviços assumindo o princípio da 

melhoria contínua. 

Satisfação dos clientes 

O conhecimento das necessidades atuais e futuras dos nossos clientes é o ponto de partida na busca da 

excelência do desempenho do IEM.  

Motivação/Valorização dos colaboradores 

O sucesso do IEM depende do conhecimento, criatividade e motivação dos colaboradores e a realização 

destes, depende de oportunidades de aprendizagem e de um ambiente favorável ao pleno 

desenvolvimento das suas potencialidades. 

Trabalho de Equipa 

Acreditamos na força do trabalho de equipa e incentivamos à criação de sinergias para objetivos comuns. 
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2. BREVE CARATERIZAÇÃO DO CONTEXTO AMBIENTAL  

Ambiente externo 

Segundo a Comissão Europeia1, a Europa prossegue a sua retoma, apresentando um crescimento de 1,9% em 

2015, o que representa uma significativa melhoria face a 2014 (1,4%). No entanto este crescimento deverá ser 

menor nos próximos anos (1,9% em 2016 e 2,0% em 2017) pois a economia europeia enfrenta diversos desafios e 

riscos crescentes, entre os quais salientam-se as tensões geopolíticas na vizinhança da Europa e o fraco dinamismo 

do comércio mundial. 

Todos os Estados-Membros apresentam uma melhoria ou estabilização da sua produção económica em 2015, 

prevendo-se uma expansão das economias de todos os Estados-Membros da União até 2017. No entanto, os 

diferentes países continuarão a apresentar um dinamismo e taxas de crescimento diferentes, substancialmente 

devido a características estruturais e a diferentes posições no ciclo económico. 

Apesar dos continuados esforços governamentais e de uma melhoria dos indicadores em 2014 e em 2015, as taxas 

de desemprego estão ainda em níveis muito superiores aos anteriores à crise, refletindo não só fatores cíclicos mas 

também um elevado desemprego estrutural. 

Neste quadro de previsão, estima-se que o emprego continue a aumentar de forma moderada nos próximos anos, 

pelo que as taxas de desemprego deverão continuar a diminuir, embora a um ritmo mais lento do que em 2015.  

Os dados mais recentes do Eurostat relativos ao último trimestre de 2015, fixam uma taxa de desemprego de 9,0% 

para a União a 28 países e de 10,5% para a Zona Euro, traduzindo-se numa redução de 1 ponto percentual (p.p.) para 

ambos, face aos valores do último trimestre de 2014.  

Portugal tem vindo a apresentar sucessivas melhorias das taxas de desemprego desde o final do 1º trimestre de 

2013, apurando-se uma média anual de 12,6% para 2015, inferior em 1,5 pontos percentuais à média do ano 

anterior (14,1%) e inferior em 3,8% à media de 2013 (16,4%). Apesar desta evolução positiva, no final do 4º 

trimestre de 2015, Portugal com uma taxa de desemprego de 12,3%, ocupa ainda o quinto lugar no ranking 

decrescente da União Europeia, liderado pela Grécia (24,4%) e atrás da Espanha (20,9%), da Croácia (15,6%) e do 

Chipre (13,4%). 

Os dados do INE são mais favoráveis, apresentando uma taxa de desemprego anual de 12,4%, menor do que a 

apurada pelo organismo europeu. Este valor corresponde igualmente a uma redução de 1,5 pontos percentuais 

face a 2014, embora a sua tendência decrescente não seja tão marcada aos longo dos trimestres de 2015. 

Efetivamente, o indicador do INE regista um crescimento no 1º e 4º trimestres do ano, tendo no entanto 

alcançado um valor de 12,2% no último trimestre do ano, inferior em 1,3 pontos percentuais ao valor do trimestre 

homólogo. 

                                                 
1 Previsões Económicas de Inverno da Comissão Europeia, de 4 de fevereiro de 2016 
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Segundo o organismo nacional, no final de 2015, estavam em situação de desemprego cerca de 633,9 mil 

indivíduos, o que corresponde a menos 64,4 milhares de portugueses em situação de desemprego do que no final 

do ano anterior. 

A situação na Madeira é menos favorável, dada a sua elevada exposição e dependência face ao exterior e sendo 

especialmente afetada pelos programas de reestruturação da dívida pública.  

Desta forma, segundo dados do INE, o nível de desemprego atingiu 14,7% em média anual de 2015 na Região e 

fixou-se igualmente em 14,7% no último trimestre do ano, com a Região Autónoma da Madeira a apresentar o 

valor mais elevado entre as regiões de Portugal.  

A OIT refere2 que a melhoria das condições económicas permitiu uma ligeira melhoria nos níveis de desemprego 

registado na União Europeia, nomeadamente do desemprego jovem, que continua no entanto a ser uma das regiões 

do mundo, de acordo com a sua classificação, com maior nível de desemprego jovem, ultrapassada apenas pelos 

Estados Árabes e a região do Norte de África. 

À semelhança das previsões europeias, a OIT antevê um enfraquecimento da criação do emprego na União Europeia 

nos próximos anos, e alerta para a necessidade de combater o desemprego de longa duração. Segundo esta 

organização, longos períodos de desemprego geram a deterioração das competências do trabalhador e têm um 

impacto negativo sobre a sua empregabilidade, levando a um crescente desencorajamento dos candidatos a 

emprego e elevando os riscos de pobreza e exclusão social. 

O desemprego jovem e o desemprego de longa duração continuam a ser considerados os principais desafios na 

Europa. 

Segundo os dados mais recentes do Eurostat (4º trimestre de 2015), cerca de metade dos desempregados (48,3%), 

quer na União Europeia a 28 países, quer na Zona Euro, estavam em situação de desemprego de longa duração, 

atingindo níveis de 74,3% para a Grécia e de 62,6% para a Eslováquia. Nessa classificação Portugal situa-se na 6ª 

posição, com 56,8% dos seus desempregados à procura de emprego há pelo menos 1 ano.  

Novamente os dados nacionais publicados pelo INE são mais gravosos, apontando para um valor de 62,3% no 4º 

trimestre de 2015, para o peso dos desempregados de longa duração no total da população desempregada, 

embora se verifique uma evolução positiva em 2015 (média anual de 63,5% em 2015 e de 65,5% em 2014). 

A situação também é mais acentuada na Região, em que os desempregados de longa duração correspondem a 

70,7% do desemprego total no 4º trimestre de 2015, num total de 13.580 indivíduos. 

O desemprego atinge sobretudo os mais jovens, quer na região quer no país ou no mundo, revelando a 

incapacidade do mercado de trabalho em garantir um futuro para os jovens, debilitando as famílias, a coesão 

social e a credibilidade das políticas públicas. Este fenómeno não se restringe à Europa, onde a crise económica se 

intensificou devido à crise da dívida soberana, mas estende-se a todo o mundo, com os organismos internacionais 

a alertarem para a necessidade de uma atuação específica dos governos. 

                                                 
2 Relatório “Perspetivas Sociais e de Emprego no Mundo - Tendências 2016”  
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No seu relatório de 20153, a OIT estimou que 74 milhões de jovens entre 15 e 24 anos procuravam emprego em 2014, 

o que representa uma taxa de desemprego nesta faixa etária de 13,0%, que é quase 3 vezes o valor da taxa observada 

para o conjunto dos desempregados adultos a nível mundial, rácio que se deverá manter no horizonte de 5 anos. Mas 

para além destes números, esta organização alerta ainda para crescente precariedade laboral dos jovens, cada vez 

mais sujeitos a situações de emprego parcial e menos remunerado, para o aumento do período de desemprego nos 

jovens e para o crescente desencorajamento. 

De facto, apesar da uma melhoria em 2015, são muitos os jovens que não conseguem entrar no mercado do 

trabalho, os que vêm deteriorar-se as condições laborais e os que se encontram em situação de desemprego de longa 

duração desde a entrada no mercado do trabalho. Esta situação tem levado à forte preocupação não só com os 

jovens desempregados mas com todos os que deixaram de procurar emprego. 

Segundo os dados mais recentes da União Europeia, em 2014 12,5% dos indivíduos na faixa etária dos 15 aos 24 

anos eram considerados NEET, ou seja não estão empregados nem a estudar ou a frequentar qualquer formação, 

mais 1,6 pontos percentuais do que em 2008. Com uma taxa de 12,3% em 2014, Portugal ocupa o 11º lugar, por 

ordem decrescente, num ranking liderado pela Itália, com 22,1% dos jovens nesta faixa etária a serem considerados 

NEET. No outro extremo figura a Holanda, em que apenas 5,5% dos jovens não estão empregados, em estágio ou em 

algum sistema de ensino ou formação profissional. 

Os dados do INE para o 4º trimestre apontam para cerca de 129,3 mil jovens NEET, correspondendo a uma taxa de 

11,8% sobre o total de jovens entre os 15 e os 24 anos, mais favorável do que o rácio apurado pelo organismo 

estatístico da União Europeia. Para a Região, este organismo aponta para um número de 5,5 mil jovens NEET e uma 

taxa de 16,9% sobre a população jovem residente, o que corresponde ao o segundo valor mais elevado entre as 

regiões portuguesas, apenas ultrapassada pelo valor de 20,7% registado nos Açores.  

Na Europa, verifica-se que quase um quinto dos jovens europeus com menos de 25 anos estão desempregados 

(19,7% no último trimestre de 2015). No 4º trimestre de 2015, Portugal apresentava a 5ª taxa de desemprego 

jovem mais elevada da Europa, com 32,0%. No entanto deve ser salientado que Portugal afasta-se 

significativamente dos seus antecessores, observando-se que nas posições acima de Portugal nesta tabela o nível 

de desemprego jovem varia entre desde os 38,8% da Itália até aos 48,9% da Grécia. 

Segundo o INE, o desemprego jovem em Portugal fixa-se em 32,0% em termos anuais e em 32,8% no último 

trimestre do ano. Na Região, estima-se uma média anual de 4.227 desempregados com menos de 25 anos, 

correspondendo a uma taxa anual de desemprego jovem de 42,8%, embora o 4º trimestre apresente uma 

melhoria muito significativa. 

Efetivamente, no final do ano estima que cerca de 3.813 jovens com menos de 25 anos estivessem em situação de 

desemprego na Região, a que corresponde uma taxa de desemprego jovem de 38,4%, inferior em -5,8 pontos 

percentuais face ao trimestre anterior e de -11,2 p.p. face ao trimestre homólogo. 

                                                 
3
 Relatório “Perspetivas Sociais e de Emprego no Mundo - Tendências 2015” 
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O elevado nível de desemprego, e particularmente do desemprego de longa duração e do desemprego dos mais 

jovens, tem-se assumido cada vez mais como a maior prioridade de governos e organizações internacionais. O 

apelo de todos é o mesmo: a continuidade e reforço na implementação de políticas orientadas para a geração de 

postos de trabalho e de combate ao desemprego. 

O papel do IEM encontra-se assim reforçado, orientando a sua atuação para o combate e prevenção do 

desemprego nos grupos com maiores dificuldades de inserção profissional. Num contexto de elevada contenção 

orçamental quer regional quer em termos dos fundos comunitários, o IEM teve e terá de garantir de forma 

contínua a eficiência na aplicação dos seus recursos financeiros. 

No final de dezembro de 2015, estavam inscritos 22.777 desempregados no IEM, um número ligeiramente 

superior ao registado no final do ano anterior (+0,8%, ou seja mais 178 desempregados inscritos). 

Num contexto de desemprego cada vez mais estrutural e para o qual não se prevê uma solução efetiva no 

curto/médio prazo, evidencia-se a necessidade de orientar a atuação do IEM para os públicos para os quais a 

situação de desemprego é mais gravosa, sejam os jovens, os mais idosos, os mais ou os menos qualificados e os 

indivíduos que perduram em situação de desemprego prolongado, tendo sempre em atenção as condições 

particulares que fragilizam quem recorre ao serviço público de emprego, nomeadamente os que não beneficiam 

das prestações de desemprego. 

Política pública de emprego 

A atuação do IEM encontra-se enquadrada por estes constrangimentos externos mas também pela estratégia 

definida pelo PRE 2012-2020, pelo Programa de Governo, pelos instrumentos resultantes da Estratégia Europeia 

para o Emprego e por um novo paradigma baseado na valorização da qualidade do Serviço Público. 

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. A política de emprego para a Região, formulada no PRE 

2012-2020, pretende contribuir para o êxito global da estratégia, essencialmente para a elevação do emprego e o 

combate ao desemprego, enquanto impulsiona o crescimento e o desenvolvimento sustentável. 

Foram definidos 5 eixos de atuação para o PRE, 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 e inovação. 

O papel do IEM é crucial no apoio e na concretização das medidas e orientações seguidas pelo Governo Regional 

da Madeira, no que concerne aos objetivos e orientações estratégicas para o Emprego, assim como, corrigir 
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desajustamentos, prevenir situações e antecipar soluções adequadas à constante mutação do mundo do trabalho. 

Neste sentido, o IEM contribui total ou parcialmente para a prossecução das seguintes grandes metas definidas 

no PRE: 

 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; 

 Apoiar a criação líquida de 4.100 postos de trabalho, através de medidas de âmbito global; 

 Abranger 4.350 jovens em programas de estágios profissionais; 

 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; 

 Abranger 7.050 desempregados em atividades socialmente úteis. 

Ambiente interno 

Em 2015 o IEM manteve como prioritário o reforço das medidas de prevenção e combate ao desemprego e a 

modernização administrativa. 

O IEM enquanto serviço público de emprego da Região assumiu o papel de coordenador do Programa Garantia 

Jovem na Madeira, que se propõe apresentar uma oferta de emprego, de formação ou de aprendizagem aos 

jovens NEET (Not in Education, Employment, or Training) residentes, no prazo de 4 meses desde o início do 

período de inatividade/desemprego. 

No âmbito do reforço da intervenção sobre os jovens desempregados, prosseguiu-se com a sinalização dos jovens 

inscritos, de modo a identificar as suas competências e necessidades e a ajustar o percurso a realizar. Para este 

processo, para além do esforço muito significativo realizado pelos serviços do IEM, foi fundamental a articulação 

com outros organismos e com as estruturas de apoio ao Emprego existentes, os Clubes de Emprego e UNIVA. 

Paralelamente à intervenção específica sobre os jovens no âmbito do Garantia Jovem, foi ainda possível melhorar 

o número de desempregados que beneficiaram de uma intervenção de informação ou orientação profissional que 

visam essencialmente potenciar as suas competências de empregabilidade e facilitar o processo de inserção ou 

reinserção no mercado de trabalho, seja através de sessões coletivas de informação ou de promoção procura ativa 
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de emprego, processos de orientação ou em atendimentos individuais a utentes que necessitem de um apoio 

psicológico mais específico. 

No âmbito dos programas de emprego, prosseguiram-se os esforços no sentido de abranger mais desempregados 

em programas de emprego, e de apoiar a criação líquida de mais postos de trabalho, apesar da elevada 

complexidade processual para a aprovação e libertação de verbas, decorrente da aplicação do PAEF. 

Em simultâneo, prosseguiu-se com o processo de revisão dos programas de emprego, iniciado em 2012 para 

colmatar as restrições orçamentais e de modo a melhorar a eficácia dos fundos aplicados, adaptando os 

programas às condições e necessidades atuais do mercado de trabalho e às orientações da política de emprego, 

nomeadamente no âmbito do combate ao desemprego jovem e ao desemprego de longa duração. Esta revisão 

teve um impacto significativo na simplificação e racionalização dos processos administrativos e introduziu 

melhorias ao nível dos procedimentos de análise e seleção de candidaturas.  

O nível de atividade atingido exigiu a melhoria e racionalização de processos e circuitos internos, tendo sido 

necessário proceder à reorganização do trabalho face à implementação de novos programas de emprego e de 

novas funcionalidades no sistema de gestão dos programas de emprego do IEM. 

Em 2015, o IEM deu continuidade ao processo de modernização administrativa, com o objetivo de tirar maior 

partido dos instrumentos de que dispõe, quer pelo desenvolvimento contínuo dos sistemas de informação, quer 

pela sua maior integração/comunicação, seja com sistemas de outros organismos institucionais e parceiros, seja 

com entidades ou utentes que recorram aos nossos serviços.  

Neste âmbito o IEM tem privilegiado o recurso aos técnicos do IEM para o desenvolvimento dos sistemas, tendo 

em consideração a necessidade de evolução constante destes sistemas e a necessidade de serem desenvolvidos 

por quem tenha o conhecimento aprofundado dos sistemas e processos do IEM e das restrições e especificações 

que os sistemas têm de acautelar. No entanto, face ao elevado volume de exigências nesta área para o exíguo 

número de técnicos ligados aos sistemas de informação e informática, tornou-se necessário enveredar pela 

aquisão de serviços externos de desenvolvimento dos sistemas de informação, quer de apoio ao Centro de 

Emprego quer para a gestão dos programas de emprego, de forma interligada e complementar às demais áreas 

suporte do IEM. 

A escassez de recursos humanos, geral ao IEM mas mais premente na área dos sistemas de informação e 

informática, continua a ser uma das maiores dificuldades com que o Instituto se depara. De facto, o desempenho 

do IEM resulta do contributo de todos os seus colaboradores, sendo fundamental assegurar o desenvolvimento do 

perfil de competências dos seus colaboradores. Em 2015, o Instituto procurou maximizar a frequência da oferta 

formativa disponibilizada externamente com vista ao aumento da eficiência e a melhoria na qualidade dos serviços 

prestados, uma vez que não era possível ou suficientemente útil desenvolver formação interna, essencialmente 

devido à dificuldade de abordar diversos temas sem recurso a formadores externos, com perfis específicos, e à 

impossibilidade de dispensar técnicos para o desenvolvimento de ações de formação. 
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3. LINHAS ESTRATÉGICAS DO IEM PARA 2015 

A estratégia seguida desenvolveu-se em conformidade com as grandes linhas de atuação e os objetivos 

estratégicos definidos para o ano de 2015. 

Grandes Linhas de Atuação Estratégica 

 Mais e melhores empregos; 

 Racionalização, simplificação e clareza da legislação e procedimentos; 

 Reforço dos desempenhos e da valorização profissional; 

 Racionalização e desmaterialização de procedimentos com recurso a tecnologias de informação; 

 Melhoria dos sistemas de gestão e controlo financeiro. 

Objetivos estratégicos 

Os objetivos são o resultado quantitativo e ou qualitativo que a organização pretende alcançar em determinado 

período, dada a estratégia definida, no contexto do seu ambiente, para concretizar a sua visão de futuro e cumprir 

a sua missão. 

A missão e natureza das atribuições do IEM, enquanto organismo responsável pela coordenação e execução da 

política de emprego na Região Autónoma da Madeira, exige a especialização dos serviços prestados, a definição de 

novos procedimentos, a melhoria e automatização dos processos e a crescente consolidação da qualidade 

organizacional. 

Para 2014 – 2016, foram definidos como objetivos estratégicos: 

OE 1 – Promover a criação de emprego, combater o desemprego e prevenir o desemprego de longa duração 

OE 2 – Melhorar a qualidade dos serviços prestados 

OE 3 – Promover a melhoria do modelo de gestão do IEM 

O primeiro objetivo estratégico intervém na área da criação e prevenção do desemprego, pretendendo-se 

encontrar uma resposta adequada para aqueles que procuram os serviços de emprego de modo a minorar a 

duração dos períodos de desemprego dos utentes desempregados e a apoiar a criação de postos de trabalho, 

tendo sempre em atenção os aspectos particulares de desfavorecimento face ao mercado de trabalho. A atuação a 

desenvolver visa aumentar a captação de ofertas de emprego de forma a aumentar o número de colocações, 

acompanhar os desempregados através de metodologias de intervenção que os habilitem a responder às 

necessidades do mercado de trabalho e oferecer medidas ativas de emprego que potenciem a empregabilidade e 

a criação de postos de trabalho. 
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O segundo objetivo estratégico traduz a vontade de melhorar a qualidade dos serviços prestados respondendo aos 

desafios crescentes dos cidadãos, focando a atenção na satisfação das necessidades dos beneficiários do IEM. A 

qualidade do serviço é mensurada pela percepção aferida pelos seus utentes, entidades empregadoras e parceiros 

institucionais. Neste sentido, o IEM deve promover um funcionamento de dentro para fora, reorganizando os seus 

serviços de modo a estar mais próximo dos seus utentes, baseando-se na auscultação das suas necessidades e 

expectativas.  

O terceiro objetivo estratégico concorre para consolidação de uma metodologia de gestão por resultados, 

procurando-se reforçar o desempenho e a valorização profissional através de uma gestão eficaz e produtiva dos 

recursos quer financeiros quer humanos, potenciando a eficiência e combatendo o desperdício. 

Objetivos operacionais 

De modo a prosseguir estes objetivos estratégicos e a materializá-los para 2015, foram definidos 31 objetivos 

operacionais, que embora não abranjam toda a atividade do IEM, são considerados os mais relevantes para o bom 

desempenho da organização e para o sucesso da estratégia definida, sendo contemplados no Plano de Atividades 

do IEM. 

Dado que os objetivos operacionais comunicam o foco do trabalho a desenvolver, foram definidos da forma mais 

clara e precisa possível, fazendo referência à meta. 

Apresentam-se de seguida, de forma resumida, os objetivos operacionais do IEM para 2015, enquadrados nos 

respetivos objetivos estratégicos. 

OE1 - Promover a criação de emprego, combater o desemprego e prevenir o desemprego de longa duração 

1. Inserir 1.400 desempregados no mercado de trabalho; 

2. Abranger 3.600 desempregados em medidas ativas de emprego; 

3. Adaptação/criação de 3 medidas ativas de emprego, e documentação de suporte; 

4. Abranger 1.900 desempregados em serviços de avaliação/ orientação/ acompanhamento; 

5. Abranger 600 desempregados em ações divulgação e encaminhamento para formação profissional ou 

aquisição/validação de competências; 

6. Abranger 1.000 participantes em ações de divulgação e de promoção da mobilidade geográfica dos 

desempregados; 

7. Efetuar 2.000 convocatórias para sinalização de jovens no âmbito da iniciativa Garantia Jovem; 

8. Assegurar a resposta a pelo menos 40% dos jovens NEET inscritos no IEM sinalizados no âmbito do programa 

Garantia Jovem; 

9. Assegurar que 1.200 desempregados de grupos desfavorecidos beneficiem de uma colocação, participação em 

programa de emprego ou formação, ou de uma intervenção técnica de informação e orientação profissional; 

10. Captar 2.100 ofertas de emprego; 

11.  Atingir um índice de satisfação das ofertas de emprego de 60%. 
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OE2 - Melhorar a satisfação dos clientes externos  

12.  Aferir a satisfação dos utentes do IEM, através da realização de inquérito, até ao dia 31 de outubro; 

13.  Atingir um nível de satisfação para as entidades apoiadas no âmbito dos programas de emprego de 3,5, numa 

escala de 1 a 5; 

14. Garantir que 80% dos processos de criação de postos de trabalho são analisados no prazo de 75 dias desde a sua 

recepção; 

15. Garantir que 80% dos pedidos de pagamentos são analisados no prazo de 30 dias desde a sua recepção; 

16. Divulgar 5 newsletters sobre temas relacionados com os serviços prestados pelo IEM, destacando-se os apoios 

no âmbito dos programas de emprego; 

 

OE3 - Promover a melhoria do modelo de gestão do IEM 

17. Garantir que 25% dos trabalhadores frequentam ações de formação profissional; 

18. Organizar um espaço para o arquivo intermédio e morto do IEM e garantir a aplicação da Portaria nº 225/2004, 

de 30 de dezembro, até ao dia 31 de dezembro; 

19. Desenvolver um sistema de gestão e controlo para o arquivo intermédio e morto, até ao dia 30 de setembro; 

20. Assegurar a integração da informação relativa aos recursos humanos do IEM na aplicação AGIR, até ao dia 31 de 

maio; 

21. Implementar o registo pedidos de pagamento online, até ao dia 30 de setembro; 

22. Desenvolver uma plataforma base de uniformização do ambiente gráfico e da base de dados do SIGPE, 

contendo os módulos necessários até ao registo da colocação, até ao dia 31 de dezembro; 

23. Promover a transição entre o sistema de informação de apoio ao Centro de Emprego para o sistema informático 

em uso no IEFP, I.P.; 

24. Apresentação de estudo/proposta para transição de serviços do Centro de Dados, até ao dia 30 de junho; 

25. Apresentação de estudo/proposta para aquisição de solução de gestão e circulação de documentação, até ao 

dia 15 de setembro; 

26. Apresentação de estudo/proposta para substituição de sistema de senhas no Centro de Emprego, até ao dia 30 

de outubro; 

27. Atualização e adaptação de 5 funcionalidades de emissão de dados através do SIGPE para resposta a entidades 

externas; 

28. Apresentar o relatório de avaliação da empregabilidade pós-programa de emprego, para os abrangidos que 

terminaram a participação ao longo de 2014, até ao dia 30 de setembro; 

29. Garantir a execução do 75% dos documentos previstos no Ciclo de Gestão do IEM, dentro dos prazos 

estabelecidos. 

Objetivos operacionais não estratégicos:   

30. Realizar ações de acompanhamento aos Clubes de Emprego e UNIVA; 

31. Apresentar o relatório de acompanhamento do Plano Regional de Emprego relativo a 2014, até ao dia 31 de 

outubro. 
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4. AUTO-AVALIAÇÃO 

Em 2015, o IEM definiu a estrutura do subsistema de avaliação do desempenho dos serviços da administração 

pública regional (SIADAP-RAM 1), que consagrou os objetivos operacionais anuais, constituindo um instrumento 

de avaliação do cumprimento dos objetivos estratégicos, dos objetivos anuais e do Plano de Atividades, baseado 

em indicadores de medida dos resultados a obter pelos serviços. 

De acordo com o artigo 14.º do Decreto Legislativo Regional n.º27/2009M, de 21 de agosto, a autoavaliação deve 

integrar o relatório de atividades anual, evidenciando os resultados alcançados e os desvios verificados de acordo 

com o SIADAP-RAM 1 do serviço, em particular face aos objetivos anualmente fixados. 

O quadro seguinte sintetiza a avaliação qualitativa obtida para os objetivos operacionais definidos, sendo possível 

observar que dos 5 objetivos definidos, 3 objetivos foram superados, 1 foi atingido e 1 não atingido. 

 

Resumo qualitativo do SIADAP-RAM 1 e identificação dos objetivos mais relevantes 

Objetivos Operacionais Classificação 
Peso do 

parâmetro 

Peso dos 
objetivos no 
parâmetro 

Peso do 
objetivo na 

avaliação final 

EFICÁCIA  70   

 
1. Inserir 1.400 desempregados no mercado de 

trabalho 
Superado  35 24,5 

 
2. Abranger 3.600 desempregados em medidas ativas 

de emprego 
Superado  35 24,5 

 3. Captar 2.100 ofertas de emprego Superado  30 21,0 

QUALIDADE  15   

 
4. Garantir que 80% dos pedidos de pagamentos são 

analisados no prazo de 30 dias desde a sua receção. 
Atingido  100 15,0 

EFICIÊNCIA  15   

 
5. Implementar o registo pedidos de pagamento online, 

até ao dia 30 de setembro 
Não atingido  100 15,0 

CLASSIFICAÇÃO GLOBAL                                                    “Desempenho satisfatório”  100,0 

 

Constituem-se como objetivos relevantes do IEM para 2015, os 3 objetivos relativos à prossecução da sua missão, 

estabelecidos no âmbito do parâmetro da eficácia dos serviços prestados, perfazendo 70% do valor quantitativo 

final. 

Pode concluir-se que, tendo sido superados todos os objetivos relevantes o desempenho final do serviço foi 

satisfatório. 
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4.1. OBJETIVOS OPERACIONAIS 

Apresenta-se, de seguida, de forma resumida, os objetivos operacionais e indicadores selecionados para a 

estrutura do SIADAP-RAM1, e respetivos resultados apurados a 31 de dezembro de 2015. 

 

OBJETIVO 1 - Inserir 1.400 desempregados no mercado de trabalho 

Parâmetro: Eficácia 

Inserir pessoas no mercado de trabalho mantém-se como a principal prioridade para 2015, sendo fundamental o 

desenvolvimento de apoios e intervenções, de instrumentos e métodos de trabalho que incentivem e promovam a 

inserção e/ou reinserção no mercado de trabalho. 

 

Indicador 1 
Meta 

Meta 
Superação 

Resultado Classificação Desvios (%) 
Ponderação para o objetivo: 100% 

Nº de colocações efetuadas 1.400 >= 1.470 1.500 Superado +7,1% 

 

A meta definida para o número de desempregados a colocar no mercado de trabalho, em 2015, teve em 

consideração a execução alcançada no final de 2014, bem como as perspetivas para o ano de referência. 

Como meta de superação manteve-se como critério cerca de +5% face à meta estabelecida, ou seja, um valor igual 

ou superior a 1.470 desempregados colocados no mercado de trabalho. 

Ao longo do ano foi possível colocar 1.500 indivíduos no mercado de emprego, superando a meta definida. 

Importa ainda referir que este resultado corresponde a um aumento de 4,5% e de 25,3% face ao ano de 2014 e de 

2013, respetivamente. 

Esta evolução resultou da introdução de uma nova metodologia de prospecção, ou seja, de fornecer mais 

informações sobre os serviços prestados e as vantagens de recorrer a estes serviços, e da introdução de melhorias 

no ajustamento entre a oferta e procura e de emprego. Considera-se no entanto que é necessário intensificar a 

intervenção junto das potenciais entidades empregadoras, tendo em vista captar o maior número de ofertas de 

emprego possível enquanto se reforça a concretização de colocações pela via direta e através dos programas de 

emprego. 

Neste âmbito, o papel dos programas de emprego foi reforçado em 2015, registando-se 911 colocados ao longo do 

ano quer através de medidas de colocação por conta de outrem (Programa de Incentivos à Contratação - PIC e 

prémios de emprego no âmbito de outros programas), quer pela contratação dos candidatos no termo de um 

programa de reforço da empregabilidade, destacando-se entre estes o Programa Experiência Jovem, o Programa 

Formação-Emprego e os Estágios Profissionais.  
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O peso destas iniciativas no total das colocações passou assim de um valor de 33,8% em 2012, para 60,7% em 

2015. 

Esta constatação evidencia o caráter incentivador dos apoios à contratação e de outros programas para a 

disponibilização de postos de trabalho, diminuindo os riscos inerentes ao recrutamento de trabalhadores, e 

reforça o papel dos programas de emprego como instrumentos diretos de inserção profissional. 

Face aos resultados alcançados, apurou-se um grau de execução de 107,1% e a classificação de Superado para o 

objetivo 1, considerado relevante no âmbito do desempenho do IEM. 

 

OBJETIVO 2 - Abranger 3.600 desempregados em medidas ativas de emprego 

Parâmetro: Eficácia 

No âmbito das medidas ativas e visando a integração económica e social de públicos que enfrentam barreiras 

adicionais no acesso ao emprego, o IEM dispõe-se sobretudo apoiar a inserção/reinserção na vida ativa dos grupos 

mais desfavorecidos, através da adopção de estratégias e medidas capazes de conduzir a um funcionamento mais 

eficaz do mercado de trabalho, que responda às situações de desfavorecimento face ao mesmo. 

 

Indicador 2 
Meta 

Meta 
Superação 

Resultado Classificação Desvios (%) 
Ponderação para o objetivo: 100% 

Nº de desempregados abrangidos por 

medidas ativas de emprego 
3.600 >=3.800 4.472 Superado +24,2% 

 

O contexto económico desfavorável vem reforçar o papel interventivo do IEM na prevenção do desemprego de 

longa duração, sendo fundamental prover respostas que permitam a inserção no mercado de trabalho e o 

incentivo à criação de postos de trabalho. Neste sentido, e tendo-se em consideração a dotação disponível, fixou-

se como meta para 2015 abranger 3.600 desempregados em medidas ativas de emprego.  

Saliente-se que a meta para 2015 foi estabelecida num nível inferior à meta revista de 2014, de 4.100 abrangidos, 

refletindo a redução muito significativa do volume de participantes transitados para 2015, decorrente essencialmente 

da suspensão temporária dos Programas Ocupacionais e dos Estágios Profissionais em 2014.  

Ao longo do ano, foram abrangidos 4.472 desempregados nas diversas medidas de emprego desenvolvidas pelo IEM, 

o que corresponde a um grau de execução de 124,2% face à meta e a um crescimento de 4,0% e 42,5% face ao ano 

de 2014 e de 2013, respetivamente. 

Importa salientar que esta evolução implicou um esforço muito elevado em termos de nova atividade a iniciar, 

compensando largamente a redução do número de transitados (-413 transitados face a 2014). Os 3.210 inícios 

alcançados ao longo de 2015, quer em medidas de reforço da empregabilidade, quer em postos de trabalho criados 
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com apoio financeiro do IEM, correspondem a 71,8% do total de abrangidos no ano, destacando-se como o maior 

volume de inícios anual jamais atingido pelo IEM.  

O esforço realizado ao longo do ano, em termos de nova atividade, traduz-se em mais 586 inícios face a 2014 

(+22,3%) e em mais 726 inícios face a 2014 (+29,2%), ano em que se obteve um reforço orçamental significativo.  

Torna-se ainda necessário referir o esforço suplementar que a continuação da revisão e criação de programas de 

emprego implicou. Efetivamente, para além da atividade necessária à própria revisão dos programas, estes processos 

acarretam inevitáveis períodos de ajustamento à reformulação das medidas de emprego. Neste âmbito, salienta-se a 

criação do programa PROJOVEM e a reformulação do programa Formação-Emprego no final de 2014, com impacto 

em 2015, da criação do Programa REATIVAR Madeira e da reformulação do Programa de Incentivos à Contratação, ao 

longo do ano de 2015. 

Deste modo, em 2015 o IEM pôde dar uma resposta mais cabal, quer em volume de atividade quer no melhor 

ajustamento dos seus programas de emprego, aos desempregados que recorrem aos seus serviços e incentivar a 

criação líquida de postos de trabalho na economia Madeirense, combatendo a falta de confiança dos agentes 

económicos. 

Face aos resultados alcançados apurou-se um grau de execução de 124,2% e a classificação de Superado para o 

objetivo 2, considerado relevante no âmbito do desempenho do IEM. 

 

OBJETIVO 3 - Captar 2.100 ofertas de emprego 

Parâmetro: Eficácia 

O aumento das colocações no mercado de trabalho exige a captação de ofertas de emprego que possam abranger 

o maior número de profissões e uma diversidade no perfil pretendido. Neste sentido, o IEM tem procurado 

dinamizar a intermediação entre a oferta e a procura, através de mecanismos de proximidade e de ações que 

tragam para o Instituto ofertas mais apelativas por parte das empresas. 

 

Indicador 3 
Meta 

Meta 
Superação 

Resultado Classificação Desvios (%) 
Ponderação para o objetivo: 100% 

Nº ofertas de emprego captadas ao 

longo do ano 
2.100 >=2.200 2.484 Superado +18,3% 

 

Para estabelecer a meta relativa ao objetivo da captação de ofertas de emprego, analisou-se a evolução dos 

últimos anos tendo-se verificado que foi possível registar uma melhoria da captação de ofertas de emprego desde 

o final de 2013, em função de uma estabilização da atividade económica, mas também do empenho do IEM em 

encontrar soluções para os que recorrem aos seus serviços. Parte deste esforço centrou-se na maior divulgação 

dos apoios financeiros à contratação e à criação do próprio emprego, concedidos no âmbito dos programas de 

emprego, que têm vindo a originar uma procura significativa e crescente. 
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Deste modo, e com base nesta evolução, foi determinada uma meta de 2.100 ofertas para 2015, ligeiramente 

superior à meta e execução alcançada no final de 2014 (1.900 e 2.075 respetivamente). 

Apesar do comportamento oscilante da taxa de desemprego regional ao longo de 2015, a sua evolução foi 

favorável face aos anos anteriores, em termos globais, contribuindo para o sucesso dos esforços desenvolvidos 

pelo IEM que contabiliza um total de 2.484 ofertas de emprego recolhidas ao longo de 2015, superior 

inclusivamente à meta estabelecida em Plano de Atividades. 

Desta forma, o objetivo 3 obtém a classificação de Superado face à meta estabelecida em SIADAP-RAM 1. 

 

OBJETIVO 4 – Garantir que 80% dos pedidos de pagamentos são analisados no prazo de 30 dias desde a sua 

receção. 

Parâmetro: Qualidade 

O IEM selecionou este indicador no âmbito da garantia de uma resposta célere aos seus clientes, particularmente 

valorizada a partir do momento em que estes se tornam aptos a receberem o apoio financeiro a que se 

candidataram. Deste modo, pretende-se que a análise e tratamento dos pedidos de pagamento não exceda os 30 

dias desde a sua recepção.  

 

Indicador 4 
Meta 

Meta 
Superação 

Resultado Classificação Desvios (%) 
Ponderação para o objetivo: 100% 

Nº de pedidos de pagamento analisados no 

prazo de 30 dias desde a sua recepção / Nº 

de pedidos pagamento 

80% >=85% 80,2% Atingido +0,2% 

 

Este objetivo tem impactos diversos em procedimentos e circuitos que têm de ser ajustados progressivamente, 

tendo-se estabelecido como meta para 2015 que 80% dos pedidos cumpram este limite. 

Novamente, para a fixação da meta foi tida em consideração a boa execução alcançada em 2014, com 82,9% dos 

pedidos de pagamento a cumprirem este prazo, e uma previsão de um aumento do número de pedidos a analisar 

face ao ano anterior. 

Como referido anteriormente, o elevado crescimento do número de candidaturas entradas e aprovadas, tem um 

efeito multiplicador sobre os consequentes pedidos de pagamento em análise. Assim e face ao normal 

desfasamento entre aprovações e pagamento do apoio, sendo necessária a celebração de contratos e a 

comprovação das despesas de investimento, se apoiadas, o número de pedidos de pagamento foi superior ao 

previsto, acumulando quer a atividade aprovada em 2014 quer o continuado crescimento do volume de nova 

atividade em 2015. 
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As metas estabelecidas inicialmente pressupunham igualmente a introdução de melhorias no sistema informático 

de gestão dos programas de emprego, que não foram ainda implementadas. Estas melhorias no sistema iriam 

permitir a informatização de dados necessários a um tratamento mais célere dos processos e ao maior controlo de 

prazos, optimizando os recursos humanos.  

É fundamental salientar que o resultado apresentado no final de 2015 incorpora apenas uma parte das suspensões 

de prazo de análise dos pedidos de pagamento, considerando a exiguidade dos recursos humanos disponíveis e o 

esforço necessário ao apuramento dos período de suspensão da análise. Efetivamente, atualmente o sistema de 

informação ainda não permite o registo do período de suspensão do prazo por pedido de elementos adicionais, 

gerando dificuldades na monitorização e acompanhamento de prazos de análise.  

Deste modo, este indicador apresenta um resultado de 80,2% em 2016, obtendo a classificação de  Atingido. 

Salienta-se ainda que a qualidade dos serviços prestados fica patente na satisfação dos clientes externos do IEM, 

quer na boa aceitação que os seus apoios demonstram gozar junto da entidades empregadoras, quer na satisfação 

dos utentes que se dirigem ao Centro de Emprego.  

Efetivamente, na sequência de inquirição online, apurou-se um nível de satisfação das entidades apoiadas de 3,3 

numa escala de 1 a 4, correspondente a uma avaliação de “Muito Satisfeito”. Quando questionadas, 97,9% das 

entidades afirmaram que gostariam de voltar a beneficiar destes apoios.4 

Em 2015, o IEM realizou igualmente um inquérito à satisfação dos utentes dos serviços situado na sua sede, na Rua 

da Boa Viagem, essencialmente desempregados inscritos no Centro de Emprego. Importa assim referir, que 

embora não tenha sido selecionado para indicador no âmbito do SIADAP-RAM 1, por se tratar de um indicador de 

resultados plurianuais influenciados fortemente por condicionantes externos, o IEM aferiu um grau de satisfação 

de 3,1, numa escala de 1 a 45, manifestando a satisfação dos utentes do IEM, apesar destes recorrerem aos seus 

serviços em função de uma condição laboral desfavorável, geradora de frustração e descontentamento 

generalizados. 

 

                                                 
4 Inquérito realizado através de formulário online, disponível entre os dias 11 a 22 de novembro de 2015, dirigido a todas as entidades que, nos 

meses de maio de 2014 a outubro de 2015, beneficiaram de programas de emprego do IEM, de acordo com os seguintes critérios estabelecidos 

em função do tipo de apoio concedido: 1. Programas de melhoria da empregabilidade (ocupacionais, estágios etc.): entidades que registem a 

conclusão da participação; 2. Incentivos à criação líquida de emprego: entidades que receberam o pagamento do incentivo à criação do posto 

de trabalho, desde que possível o envio através de correio eletrónico. Foram enviados com sucesso inquéritos a 1.030 entidades, tendo-se 

obtido 629 respostas, excluindo as respostas nulas ou duplicadas (caso estejam identificadas), o que perfaz uma taxa de resposta de 61%. 

5 O inquérito, baseado no modelo de questionário de satisfação para cidadãos/clientes disponibilizado no âmbito do SIADAP 1, foi distribuído a 

todos cidadãos/clientes, na qualidade de pessoas singulares, que se dirigissem aos serviços do Centro de Emprego sitos na Rua da Boa Viagem, 

nos dias 10, 11, 12 e 13 de novembro. Foram distribuídos 726 inquéritos dos quais 632 foram recolhidos contendo pelo menos uma resposta 

preenchida, obtendo-se uma taxa de resposta de 87,1%. 
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OBJETIVO 5 – Implementar o registo pedidos de pagamento online, até ao dia 30 de setembro 

Parâmetro: Eficiência 

Atualmente o mundo vive numa era da informação exigindo das organizações uma gestão eficiente, que pode ser 

facilitada pela utilização dos recursos disponibilizados pelos sistemas de informação.  

Tendo em consideração a contenção de despesa e a complexidade e particularidade do Sistema de Informação de 

Gestão dos Programas de Emprego, este sistema tem vindo a ser desenvolvido pelos técnicos do IEM, 

gradualmente.  

Esta evolução tem vindo a permitir o registo de novos dados, anteriormente dispersos, o desenvolvimento da 

acessibilidade online para os beneficiários, nomeadamente com a criação de uma plataforma para registo da 

assiduidade dos participantes em programas de emprego, e a adaptação do sistema a novos programas e alteração 

da regulamentação de outros.  

Neste âmbito, considera-se que o registo dos pedidos de pagamento através de formulário eletrónico, a serem 

preenchidos pelas entidades reduza os erros na introdução de dados, validando-os no momento do 

preenchimento do formulário, de forma geral e face ao projeto aprovado. De facto, entre outros mecanismos, 

pretende-se que os formulários sejam pré-preenchidos na plataforma, quando pertinente, reforçando claramente 

os termos aprovados, cujo cumprimento conduzirá ao pagamento do apoio. 

 

Indicador 5 
Meta 

Meta 
Superação 

Resultado Classificação Desvios (%) 
Ponderação para o objetivo: 100% 

Data de disponibilização pública de 

plataforma on-line para registo de pedidos 

de pagamento 

30 de 
setembro 

Até 15 de 
setembro 

Suspenso Não Atingido -100% 

 

Na definição de objetivos para 2015 foi dada prioridade a esta funcionalidade sobre outros projetos em curso, pois 

para além dos ganhos de qualidade da informação referidos, prevê-se que permitirá libertar os técnicos para que 

possam realizar outras ações de acompanhamento, nomeadamente verificações no local, ações de divulgação dos 

programas ou aprofundar a seleção de candidatos, que poderão ser determinantes para o sucesso global dos 

programas. 

No entanto, face à decisão de evoluir para um novo sistema de gestão dos programas de emprego, cujo 

desenvolvimento será executado por entidade externa ao IEM, deixou de ser conferida prioridade a este objetivo, 

em prol do desenvolvimento de todas as atividades necessárias à abertura do procedimento concursal, 

pretendendo-se que seja uma funcionalidade integrada no novo sistema a desenvolver. 

Consequentemente, o objetivo 5 obtém classificação de Não atingido, face às metas estabelecidas em SIADAP-

RAM 1. 
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De forma resumida, e em paralelo à avaliação qualitativa de “desempenho satisfatório”, o IEM apurou um valor 

quantitativo de 96,6%, resultante da ponderação dos valores de execução dos diversos objetivos, conforme se 

pode observar no quadro seguinte. 

 

SIADAP-RAM 1 – Síntese da avaliação quantitativa de 2015 

Objetivos Operacionais 
Peso 
(%) 

Taxa de 
execução 

(%) 
  Parâmetros 

Peso 
(%) 

Taxa de 
execução 

(%) 

1. Inserir 1.400 desempregados no mercado de 
trabalho 

35 107,1  

EFICÁCIA 70 116,5 2. Abranger 3.600 desempregados em medidas 
ativas de emprego 

35 124,4  

3. Captar 2.100 ofertas de emprego 30 118,3  

4. Garantir que 80% dos pedidos de pagamentos 
são analisados no prazo de 30 dias desde a sua 
receção. 

100 100,3   QUALIDADE 15 100,3 

5. Implementar o registo pedidos de pagamento 
online, até ao dia 30 de setembro 

100 0,0  EFICIÊNCIA 15 0,0 

RESULTADO GLOBAL - -     - 96,6 
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4.2. MEIOS DISPONÍVEIS 

Recursos Financeiros 

De modo a alcançar os seus objetivos e concretizar as atividades e projetos previstos, o IEM dispôs, no ano de 

2015 de 22.389.498 euros. Este montante traduz um aumento 120.312 euros face à dotação estimada em 28 de 

novembro de 2014, vertida na revisão do SIADAP-RAM 1, em função de um crescimento da receita no âmbito da 

execução do Plano Regional de Emprego. 

No final do ano, o orçamento decompõe-se em orçamento de Funcionamento que corresponde a 2.411.558 euros 

e PIDDAR que totaliza 19.877.940 euros. 

Recursos financeiros disponíveis, montante executado e desvio absoluto (euros) 

 

 
Dotação 

(1) 

 
(A) 

Dotação 
Corrigida, 

em 31.12.2015 
(B) 

 
Realizado 

 
(C) 

 
Desvio 

 
(B-C) 

Grau de 
execução 

% 
(C/B x 100) 

        

FUNCIONAMENTO 2.420.454 2.411.558 2.378.175 -33.383 98,6 

Despesas com o pessoal 2.381.002 2.372.106 2.352.242 -19.864 99,2 

Outras despesas 39.452 39.452 25.934 -13.518 65,7 

PIDDAR 19.748.732 19.877.940 15.888.261 -3.696.269 79,9 

Plano Regional de Emprego 19.434.737 19.563.945 15.871.578 -3.692.367 81,1 

Implementação de Solução para Gestão e 
Circulação de Documentação 90.916 90.916 16.226 0 17,8 

Adaptação e Implementação SIGAE 218.720 218.720 0 0 0,0 

Cooperação Interregional 4.359 4.359 457 -3.902 10,5 

TOTAL 22.169.186 22.289.498 18.266.436 -3.729.652 82,0 
(1) De acordo com SIADAP-RAM1 de 28 de novembro de 2014 

 

Em termos globais o grau de execução dos pagamentos é de 82%, representando uma diferença de 3,7 milhões de 

euros face à dotação corrigida. 

O desvio face à dotação provém essencialmente da execução do PRE, no âmbito do qual se executaram cerca de 

15,9 milhões em 2015, com um saldo de 3,7 milhões face à respetiva dotação. Apenas a rubrica relativa a despesas 

com pessoal, indispensável e de mais simples previsão, foi integralmente executada, apresentando um grau de 

execução de 99,2%. 

O IEM continuou a dar particular atenção à necessária contenção orçamental, optimizando a utilização dos 

recursos disponíveis e prosseguindo o esforço de racionalização e minimização de custos, destacando-se: 

 A reformulação dos programas de emprego, que constituem a rubrica Plano Regional de Emprego, iniciada em 

2012, minimizando os custos por abrangido a suportar pelo IEM, enquanto, simultaneamente se promove a 

integração pós-programa, pelo ajustamento das remunerações ao que é praticado no mercado de trabalho; 

 a redução de gastos com aquisição de bens e serviços, com contributo de todos os colaboradores do IEM; 
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 a forte restrição aos custos realizados no âmbito de projetos de cooperação interregional, dando primazia a 

ações que não impliquem dispêndio de recursos financeiros. Neste sentido destaca-se a integração do IEM 

na Rede Eures que presta informação, aconselhamento e serviços de recrutamento/ colocação (adequação 

da oferta e da procura de mão-de-obra) a trabalhadores e empregadores do Espaço Económico Europeu. 

 

Por outro lado, a opção assumida anteriormente de recorrer apenas aos técnicos do IEM para o desenvolvimento 

dos sistemas de informação tem-se revelado insuficiente face à multiplicidade de solicitações e de exigências que 

se têm vindo a verificar sobre estes mesmos sistemas de informação, não tendo sido possível dar a resposta 

desejada em termos de melhoria da eficiência e da acessibilidade com os nossos utentes e beneficiários. Também 

a adesão e adaptação do SIGAE à atividade do IEM está sujeita a demasiados constrangimentos, tornando difícil 

prever a sua implementação num horizonte temporal adequado.  

Neste cenário, ao longo de 2015 o IEM tomou a decisão de proceder à contratualização externa de serviços de 

desenvolvimento dos referidos sistemas, que abrangerão a gestão dos programas de emprego, a circulação de 

documentação, a gestão orçamental e contabilística, bem como deverão permitir uma maior comunicação com 

outros sistemas de outros organismos, destacando-se a almejada ligação ao sistema informático da Segurança 

Social, questão fulcral para otimizar procedimentos e melhorar as respostas aos nossos utentes.  

Neste âmbito foram iniciados os procedimentos necessários à aquisição destes serviços, embora não tenha ainda 

reflexo significativo na despesa realizada em 2015, sendo apenas registado um montante de 16.226 euros no 

âmbito do projeto Implementação de Solução para Gestão e Circulação de Documentação. 

Relativamente à execução financeira afeta ao PRE (86,9% do total da despesa efetuada), importa referir que existe 

um desfasamento entre a aprovação dos projetos, para os quais se deverá ter dotação, e a sua efetiva 

concretização, verificação e pagamento, que é realizado de forma faseada num período ou contra reembolso de 

despesas que podem não se concretizar. Apesar destes constrangimentos, em 2015 foi possível atingir um grau de 

execução muito elevado, de 82,0% face à dotação corrigida. 

Por último, realça-se a evolução da despesa no período 2013-2015, que testemunha a contenção realizada, com 

apenas as despesas relativas ao Plano Regional de Emprego a terem aumentado de uma forma muito significativa 

no triénio, sem que tal evolução tenha sido refletida nas despesas de funcionamento. 

Estrutura e evolução da despesa - 2013 a 2015 

 2013 2014 2015 
Var. % 

2014/13 
Var. % 

2015/14 

FUNCIONAMENTO 2.401.366 2.359.240 2.378.175 -1,8 0,8 

PIDDAR 8.975.779 13.715.715 15.888.261 52,8 15,8 

Plano Regional de Emprego 8.975.142 13.714.452 15.871.578 52,8 15,7 

Implementação de Solução para Gestão e 
Circulação de Documentação 

0 0 16.226 - - 

Cooperação Interregional 637 1.263 457 98,3 -63,8 

TOTAL 11.377.145 16.074.955 18.266.436 41,3 13,6 
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Quanto à evolução da execução financeira do PRE, importa referir que o crescimento da despesa realizada teve 

por base o reforço do apoio comunitário disponível de cerca de 10 milhões de euros, em 2013, para aumentar o 

apoio às políticas ativas do mercado de trabalho de modo a combater o cenário de elevado desemprego que se 

verifica na Região. Face ao desfasamento dos pagamentos face ao momento das aprovações, o ano de 2013 

apresentou um aumento moderado da execução financeira ao longo do ano, que se potenciou em 2014 , com uma 

variação de +52,8% face a 2013 e de +75,2 face a 2012. Dado o caráter plurianual das intervenções preconizadas 

no Plano Regional de Emprego e a sua constante adaptação para melhor combater o desemprego da região, o 

volume de despesa realizado em 2015 manteve a tendência ascendente (+15,7% face a 2014), traduzindo a 

aceitação crescente a estes programas por utentes e entidades da Região. 

O peso dos custos de estrutura passam a representar apenas 13,0% do total da despesa em 2015, quando 

correspondiam a cerca de 21% ainda no ano de 2013, com os montantes despendidos no âmbito do PIDDAR a 

totalizarem os restantes 87,0% dos gastos efetuados em 2015. 

Recursos Humanos 

O quadro seguinte apresenta os recursos humanos do IEM em 2015, e respetivos pontos planeados e executados, 

apurados tendo por base os dias úteis de trabalho previstos e realizados. 

 

Recursos Humanos disponíveis, pontos planeados e executados e desvio 

  Pontuação 
Pontos Desvio 

Planeados Executados Absoluto Relativo 

Dirigentes - Superior 20 60 58 -2 -3,3% 

Dirigentes - Intermédios 16 128 127 -1 -0,8% 

Carreira de técnico superior 12 300 280 -20 -6,7% 

Informática - carreira especial 10 20 20 0 0,0% 

Carreiras e categorias subsistentes 10 160 156 -4 -2,5% 

Carreira de assistente técnico  8 224 196 -28 -12,5% 

Carreira de assistente operacional 5 70 59 -11 -15,7% 

Total - 962 896 -66 -6,9% 

 

O desvio face ao planeado reflete uma taxa de absentismo relativamente de 6,8% em 2015, decorrente de um 

elevado número de faltas por motivo de doença do trabalhador e doença prolongada, conforme evidenciado no 

balanço social (ver anexo III) e um saldo negativo de 1 colaborador face a 31 de dezembro de 2014, tendo-se 

verificado a saída de 6 colaboradores e a admissão de outros 5 colaboradores. 

Importa referir que, de entre os 95 colaboradores afetos à atividade principal do IEM no final de 2015, 53 

colaboradores estão vinculados à Direção de Planeamento e Promoção de Emprego ou ao Centro de Emprego. 

Nesta distribuição, deve-se ainda considerar que 12 dos 14 Assistentes Operacionais do Instituto estão afetos aos 

Órgãos de Assessoria e de Apoio, ainda que as funções que desempenham possam ter caráter transversal ou 

particular às restantes UO. 
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4.3. BALANÇO SOCIAL 

O Balanço Social, apresentado no Anexo III, constitui-se como um instrumento privilegiado de planeamento e de 

gestão na área dos recursos humanos e dos recursos financeiros a estes afetos, sendo uma importante referência 

relativa à caraterização socioprofissional dos trabalhadores. Desta forma, fornece aos serviços e organismos, 

diferentes indicadores nesta matéria, permitindo, assim, a tomada de decisões conducentes a uma maior 

eficiência e qualificação dos recursos humanos. 

Em 2015, ocorreu a saída de 6 trabalhadores do IEM, 2 por cessação da comissão de serviço (Dirigentes) 2 através 

de mobilidade interna (Técnicos Superiores), 1 por licença sem remuneração por 360 dias (Técnico Superior) e 

finalmente 1 saída definitiva por licença de longa duração (Assistente Técnico).  

Por outro lado, registou-se entrada de 5 novos colaboradores, 2 em comissão de serviço (Dirigentes) e 1 após 

termo de mobilidade interna (Técnico Superior) e 2 por termo de acordo de cedência de interesse público (1 

Técnico Superior e 1 Assistente Técnico). 

Assim, em 31 de dezembro de 2015, o IEM contava com 95 efetivos ao serviço, distribuídos em termos de 

modalidades da relação jurídica: 

 84 em contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado; 

 11 em comissão de serviço no âmbito da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro (LVCR). 

No conjunto dos 95 colaboradores do IEM, os grupos profissionais com maior representação são os Assistentes 

Técnicos, com 28 colaboradores, seguindo-se os Técnicos Superiores, com 24, e os técnicos afetos às carreiras e 

categorias subsistentes com 16 colaboradores. 

 

Distribuição do efetivo do IEM por categoria / cargo e unidade orgânica,  
em 31 de dezembro de 2015 

Categoria / Cargo 
Conselho 
Diretivo 

DPPE CE DAF 
Serviços de 

Assessoria e de 
Apoio 

Total 

Dirigente 3 3 3 1 1 11 

Carreira de técnico superior - 12 8 2 2 24 

Carreiras e categorias subsistentes - 3 8 3 2 16 

Informática - Carreira especial - - - - 2 2 

Carreira de assistente técnico - 9 7 9 3 28 

Carreira de assistente operacional - - - 2 12 14 

Total 3 27 26 17 22 95 

 

O Balanço Social evidencia o constrangimento em matéria de recursos humanos, apurando-se uma taxa de 

absentismo de 6,8% em 2014, correspondendo a 1.583,7 dias de ausência no trabalho ao longo do ano. Destes, 

1.021 faltas foram motivadas por doença e doença prolongada (64,5%) e cerca de 366,3 dias por gozo de licença de 

parentalidade (23,1%), com estes três motivos a representar um total de 87,6% dos dias de ausência. 
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Finalmente, importa realçar o esforço do IEM na qualificação dos seus trabalhadores. Em 2015 os colaboradores 

do IEM frequentaram, globalmente, um total de 588,75 horas distribuídas por 18 ações, procurando-se um retorno 

para a organização, consubstanciado num aumento de eficiência e em consequência numa melhoria na qualidade 

dos serviços prestados.  

Este resultado foi possível graças à maior disponibilização de oferta formativa externa, uma vez que não era 

possível ou suficientemente útil desenvolver formação interna, essencialmente devido à dificuldade de abordar 

diversos temas sem recurso a formadores externos, com perfis específicos, e à impossibilidade de dispensar 

técnicos para o desenvolvimento de ações de formação. 

Importa, no entanto, frisar que o número de horas de formação não reflete plenamente o esforço desenvolvido na 

adaptação dos trabalhadores à normalização dos procedimentos, de gestão financeira e dos programas de 

emprego, e respetiva criação/ adaptação dos sistemas informáticos, e eventual reconversão para o desempenho 

de outras tarefas. 
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4.4. SISTEMA DE CONTROLO INTERNO 

O IEM dispõe de instrumentos, normativos e manuais internos que asseguram o controlo interno da sua atividade, 

quer ao nível da concepção, quer ao nível da execução e operação, seja nas áreas ligadas ao emprego, seja nas 

áreas de suporte, administrativa, financeira, instalações, recursos humanos e comunicação.  

A monitorização do Plano de Atividades e do próprio SIADAP-RAM constituem também mecanismos de controlo, 

permitindo aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas e a identificação de melhorias realizadas ou a realizar. 

No âmbito do controlo interno destacam-se ainda as numerosas ações de inspeção, auditoria e controlo de que o 

Instituto é alvo, por parte de diversos organismos, para além da prestação regular de informação, quer no âmbito 

da administração pública quer como organismo responsável pela prossecução das políticas públicas de emprego, 

para interlocutores regionais nacionais ou europeus. 

Para a avaliação do sistema de controlo interno, optou-se por responder ao questionário
6 

previsto no Continente, 

tal como consta do quadro abaixo. 

Questionário de avaliação do sistema de controlo interno 

Questões Sim Não 
Não 

Aplicável 
Fundamentação 

1. Ambiente de controlo 

1.1. Estão claramente definidas as especificações técnicas do sistema 
de controlo interno? 

X   a) 

1.2. É efetuada internamente uma verificação efetiva sobre a 
legalidade, regularidade e boa gestão? 

X   b) 

1.3. Os elementos da equipa de controlo e auditoria possuem a 
habilitação necessária para o exercício da função?  

  X  

1.4. Estão claramente definidos valores éticos e de integridade que 
regem o serviço (ex. códigos de ética e de conduta, carta do 
utente, princípios de bom governo)? 

X   c) 

1.5. Existe uma política de formação do pessoal que garanta a 
adequação do mesmo às funções e complexidade das tarefas? 

X   d) 

1.6. Estão claramente definidos e estabelecidos contactos regulares 
entre a Direção e os dirigentes das unidades orgânicas? 

X   e) 

1.7. O serviço foi objeto de ações de auditoria e controlo externo? X   f) 

2. Estrutura organizacional 

2.1. A estrutura organizacional estabelecida obedece às regras 
definidas legalmente? 

X   g) 

2.2. Qual a percentagem de colaboradores do serviço avaliados de 
acordo com o SIADAP 2 e 3? 

X   
Este processo 
encontra-se em 
fase de conclusão 

2.3. Qual a percentagem de colaboradores do serviço que 
frequentaram pelo menos uma ação de formação? 

X   
33,7% 
(32 colaboradores) 

                                                 
6 ANEXO A do “Conteúdo do Relatório de Autoavaliação/Relatório de Atividades” apresentado no documento técnico nº 1/2010 

“Avaliação dos Serviços – Linhas de Orientação Gerais” de 4 de março de 2010, dimanado do Grupo de Trabalho do Conselho 

Coordenador da Avaliação de Serviços – Rede GPEARI. 
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Questões Sim Não 
Não 

Aplicável 
Fundamentação 

3. Atividades e procedimentos de controlo administrativo implementados no serviço 

3.1. Existem manuais de procedimentos internos? X   h) 

3.2. A competência para autorização da despesa está claramente 
definida e formalizada? 

X   i) 

3.3. É elaborado anualmente um plano de compras?  X   

3.4. Está implementado um sistema de rotação de funções entre 
trabalhadores? 

 X  j) 

3.5. As responsabilidades funcionais pelas diferentes tarefas, 
conferências e controlos estão claramente definidas e 
formalizadas? 

X   k) 

3.6. Há descrição dos fluxos dos processos, centros de 
responsabilidade por cada etapa e dos padrões de qualidade 
mínimos? 

X   l) 

3.7. Os circuitos dos documentos estão claramente definidos de 
forma a evitar redundâncias? 

X   m) 

3.8. Existe um plano de gestão de riscos de corrupção e infrações 
conexas? 

X   n) 

3.9. O plano de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas é 
executado e monitorizado? 

X   o) 

4. Fiabilidade dos sistemas de informação 

4.1. Existem aplicações informáticas de suporte ao processamento 
de dados, nomeadamente, nas áreas de contabilidade, gestão 
documental e tesouraria? 

X   p) 

4.2. As diferentes aplicações estão integradas, permitindo o 
cruzamento de informação? 

X   q) 

4.3. Encontra-se instituído um mecanismo que garanta a fiabilidade, 
oportunidade e utilidade dos outputs dos sistemas? 

X   r) 

4.4. A informação extraída dos sistemas de informação é utilizada 
nos processos de decisão? 

X   s) 

4.5. Estão instituídos requisitos de segurança para o acesso de 
terceiros a informação ou ativos do serviço? 

X   t) 

4.6. A informação dos computadores de rede está devidamente 
salvaguardada (existência de backups)? 

X   u) 

4.7. A segurança na troca de informações e software está garantida? X   v) 

 

a) O manual de controlo interno estabelece os princípios gerais que disciplinam todas as operações relativas 

à gestão do IEM nas suas diversas atribuições, nomeadamente financeiras, orçamental, contabilística 

patrimonial e de contratação pública. 

b) De acordo com o princípio da segregação de funções, o trabalhador não deve controlar todas as fases 

inerentes a uma operação, ou seja, cada fase deve, preferencialmente, ser executada por pessoas e 

setores independentes entre si, possibilitando a realização de uma verificação cruzada, nomeadamente 

sobre a legalidade, regularidade e boa gestão. 
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A separação de funções potencialmente conflituantes é respeitada na DPPE, existindo segregação ao nível 

funcional e por trabalhador. Nesta sequência, a aplicação SIGPE possui níveis de atividade diferenciados, 

disponibilizados consoante as funções atribuídas e inclusivamente requer o registo formal da verificação 

efetuada pelo respetivo dirigente intermédio. 

Também na DAF e no CE, a segregação de funções é implementada a diversas áreas-chave, tendo em 

consideração a disponibilidade de recursos humanos, sendo definidas a documentação, verificações e 

autorizações necessárias aos diversos atos. 

c) Os princípios orientadores do IEM estão definidos na carta de ética, disponibilizada na intranet, e regem-se 

ainda pelo respeito pelas normas relativas à proteção de dados pessoais dos utentes e pelo Código de 

Conduta para as Estatísticas Europeias. 

d) O IEM promove a formação profissional dos seus colaboradores, estando fortemente dependente da 

oferta disponibilizada externamente, nomeadamente pelo INA, através da DRAPMA e da SRIAS, o que 

condiciona a sua adequação. No sentido de optimizar a formação e responder a necessidades específicas 

apontadas pelos seus técnicos, o Instituto desenvolve também diversas ações internas de formação e 

sessões de informação e esclarecimento.  

e) Estão estabelecidas realizadas reuniões quinzenais entre a Direção e os dirigentes intermédios para 

elaboração e monitorização do Plano de Atividades e para assuntos de gestão corrente, bem como 

resolução de situações pontuais específicas.  

f) O IEM sujeita-se a auditoria e controlo externo por diversas entidades quer no âmbito da administração 

pública regional quer decorrente do financiamento comunitário de que recorre para a execução da política 

de emprego. Ao longo de 2015, o IEM foi alvo de 1 ação de fiscalização do Tribunal de Contas. 

g) Ao longo de 2015, a estrutura orgânica obedeceu ao legalmente estabelecido pela sua lei orgânica em 

vigor, alterada pelo Decreto Legislativo Regional n.º 3/2013/M, de 2 de janeiro, que define a missão, 

atribuições e o tipo de organização interna do serviço. As unidades orgânicas e competências cumpriram o 

estabelecido na Portaria n.º 151/2012, de 29 de novembro, que aprovou os seus estatutos. Estes diplomas 

estão enquadrados pela Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro - lei-quadro dos institutos públicos -, e o Decreto 

Legislativo Regional n.º 17/2007/M, de 12 de novembro, que estabeleceu os princípios e normas a que 

devem obedecer a organização da administração direta e indireta da Região Autónoma da Madeira 

h) Existem atualmente manuais de procedimentos internos em diversas áreas da atividade do IEM, 

nomeadamente :  

 Manual de procedimentos relativo ao Recrutamento e Seleção de Pessoal; 

 Manual de procedimentos Código dos Contratos Públicos – Ajuste Direto; 

 Manual de Controlo Interno; 

 Manuais de procedimentos das medidas ativas de emprego; 
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 Manual de Instrução de Pedidos de Prestações de Desemprego; 

 Manual do Arquivo; 

 Manual de procedimentos para instrução de processos de cobrança coerciva; 

 Manual para instrução da entrada de estrangeiros extracomunitários na Região 

Para além destes instrumentos, importa referir que o IEM desenvolveu orientações técnicas e normas para 

apoiar e uniformizar o trabalho dos técnicos, nomeadamente a nível do atendimento no Centro de 

Emprego. 

i) Definido no Decreto Legislativo Regional n.º 11/2009/M, de 17 de abril, que cria o IEM, com as 

alterações decorrentes do Decreto Legislativo Regional n.º 3/2013/M, de 2 de janeiro, e na Portaria  

n.º 151/2012, de 29 de novembro, que aprova os seus estatutos, em vigor ao longo de 2015. 

j) O IEM aplica a diversos níveis, funcionais e por trabalhador, a segregação de funções, em que cada fase 

inerente a uma operação deve, preferencialmente, ser executada por pessoas e setores independentes 

entre si, possibilitando a realização de uma verificação cruzada. Assim, face aos recursos humanos 

disponíveis e ao aproveitamento de ganhos de eficiência obtidos com a especialização dos trabalhadores, 

não está implementado nem previsto um sistema de rotação de funções. Prevê-se no entanto adaptar os 

trabalhadores, casuisticamente, em função quer da sua audição, quer da avaliação do seu desempenho. 

k) Através da reorganização dos serviços, sendo formalizada nos manuais de procedimentos e no Plano de 

Prevenção de Riscos de Corrupção, e na aplicação do SIADAP-RAM 2 e 3. 

l) Os manuais de procedimentos definem fluxos e atribuições funcionais, estando definidos padrões de 

qualidade a diversos níveis, nomeadamente o cumprimento dos diversos prazos legais quer no âmbito dos 

programas de emprego. 

m) Nomeadamente através do sistema de gestão documental. 

n) Foi elaborado e remetido às entidades competentes, estando disponível na intranet. 

o) O plano está a ser executado e monitorizado. 

p) O IEM recorre ao Sistema Integrado de Apoio à Gestão na Administração Pública (SIAG-AP) para a sua 

gestão contabilística, financeira e de recursos humanos (pagamentos fornecedores, salários funcionários, 

dados dos recursos humanos, gestão de stocks, pagamentos no âmbito dos programas de emprego).  

Para a gestão documental o IEM utiliza a aplicação CORRESP, procedendo registo das entradas e saídas de 

documentos bem como a sua circulação interna. 

O IEM desenvolveu ainda os seguintes sistemas de informação fundamentais à sua atividade: 

 Sistema de Apoio ao Centro de Emprego (CRE) - A aplicação permite gerir todo o atendimento no Centro 

de Emprego, as ofertas de emprego e o encaminhamento para programas de emprego. 
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 Gestão dos Controlos Quinzenais (ControloSD) - Gestão de controlos quinzenais (registo de controlos, 

convocatórias para ativação e procura ativa de emprego) no IEM, nos postos de atendimento e nas 

entidades com as quais existe protocolo. 

 Sistema Integrado de Gestão de Programas de Emprego (SIGPE) - Aplicação de gestão dos programas de 

emprego (candidaturas, entidades, colocações, participantes, assiduidade, pedidos de pagamento e 

validação da despesa, pagamentos e emissão de dados para carregamento no SIIFSE). 

Refira-se ainda o portal interno do IEM (site intranet), que permite a disponibilização de aplicações ou 

informações de apoio à atividade do IEM. 

q) As bases de dados de recursos humanos, gestão orçamental e financeira e gestão de stocks estão 

integradas. A aplicação de gestão dos controlos quinzenais dos desempregados subsidiados está integrada com 

a aplicação CRE. Está prevista a aquisição de uma solução de integração de dados entre SIGPE e SIAG-AP, para 

possibilitar o cruzamento automático de dados entre estes sistemas. Atualmente existe um cruzamento 

manual de dados referentes a pagamentos de bolsas de participantes em programas de emprego. 

r) A redundância foi assegurada em diversos aspetos: 

 Hardware rede - implementação de circuitos de redundância da rede entre andares; 

 Hardware rede Data Center - redundância na ligação entre servidores e a rede (2 circuitos); 

 Hardware/Software - Foi implementada redundância de hardware e software para a aplicação CRE. Está 

previsto alargar a redundância de hardware e software para os restantes sistemas de informação 

através da implementação de solução de virtualização. 

A rede implementada garante largura de banda óptima para uma troca de informação rápida e eficiente. 

Os outputs de informação estão parametrizados de acordo com as solicitações dos utilizadores. 

s) Os sistemas de informação implementados agregam informação relativa à gestão corrente, planeamento 

execução e controlo, quer na área de negócio quer nas atividades de suporte. 

t) Rede protegida através de acessos personalizados (nome utilizador/ palavra-chave), acessos 

parametrizados à informação por utilizador, servidor de segurança - firewall e sistema centralizado de 

antivírus. 

u) Backups diários das bases de dados e servidor de ficheiros. 

v) Rede protegida através de acessos personalizados (nome utilizador/ palavra-chave), com renovação 

periódica obrigatória, e acesso ao correio e sítio intranet (exterior) por https. 
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Ações de Auditoria e Controlo Externo 

Como executor das políticas de emprego, o IEM está sujeito a controlo e certificação no âmbito do controlo dos 

fundos comunitários, de que recorre para financiamento da sua atividade, por parte das entidades com 

competências em matéria da gestão, acompanhamento e controlo da atribuição dos fundos comunitários, a saber: 

Comissão Europeia, Tribunal de Contas, Autoridade de Certificação (IGFSE), Autoridade de Auditoria (IGF) e 

Autoridade de Gestão (IDR). 

Sempre que o IEM tenha sido submetido a auditorias por parte das Autoridades de Certificação ou de Auditoria, da 

Comissão Europeia ou do Tribunal de Contas, a supervisão incluiu a verificação da implementação das 

recomendações decorrentes das mesmas. 

Durante o ano de 2015, o IEM foi alvo de 1 ação de controlo externo, pelo Tribunal de Contas, destinada a “Avaliar 

o grau de acatamento das recomendações formuladas no Relatório n.º 19/2011-FS-SRMTC (Auditoria aos 

programas de emprego a cargo do Instituto de Emprego, IP-RAM)”, tendo concluído que “as três recomendações 

formuladas no Relatório n.º 19/2011 foram acolhidas, pelo IEM, IP- RAM, embora uma apenas parcialmente”.  

Neste âmbito, o IEM contesta a pretensão de que não apresenta análises custo/benefício dos programas em curso, 

uma vez que faz, anualmente, uma avaliação quantitativa e qualitativa a todos os programas de emprego. Ao fazer 

isto está, de certa forma, avaliando o custo-benefício das medidas, que culmina com a continuidade, revogação ou 

alteração das mesmas. As alterações, suspensões partem sempre de uma análise da eficácia e eficiência das 

medidas em todos os aspectos, incluindo o financeiro. 

No entanto, no entendimento do IEM uma análise custo-benefício não deve ser apenas “ uma análise cruzada do 

número de colocações com o investimento total realizado de modo a apurar o custo associado a cada colocação” 

nem se pode apenas calcular o rácio despesa paga/colocação como um indicador do custo-benefício.  

Neste âmbito, e com as devidas limitações do sistema de informação, referimos ainda que o IEM realiza um 

apuramento do custo benefício utilizando o rácio verbas pagas/postos criados no caso dos programas de criação 

de postos de trabalho e a análise custo-benefício do ponto de vista do rácio: valor gasto com todos os que 

terminaram o programa dentro de um determinado ano/os que ficaram colocados após 6 meses nas restantes 

medidas. 

Por via da candidatura ao cofinanciamento comunitário para prossecução dos programas de emprego, o IEM está 

sujeito a diversas ações de auditoria, que visam a garantia do bom funcionamento do sistema de gestão e de 

controlo dos Programas Operacionais do Quadro de Referência Estratégica Nacional (QREN). 

Ao longo de 2015, em função da transição entre quadros comunitários e sistemas de submissão da despesa ao 

Fundo Social Europeu, o IEM não foi alvo de ações de certificação da despesa, com o objetivo de verificar a sua 

validade e conformidade com a legislação regional, nacional e comunitária. 
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Pelo mesmo motivo não foram ainda efetuadas as ações de controlo relativas à verificação no local de despesa, a 

realizar pelo IDR, à luz do papel de beneficiário responsável pela execução das políticas públicas de emprego 

(BREPP) que o IEM assume no âmbito de candidaturas ao FSE.  

De uma forma global, não se observaram discrepâncias consideradas de alguma forma grave, sendo que as 

recomendações que ainda não foram ultrapassadas serão tidas em consideração em futuros projetos. 

Para além destas ações externas de controlo, o IEM presta regularmente informações a diversas entidades 

externas, nomeadamente, de forma a cumprir o estabelecido no âmbito da execução do orçamento regional, à 

DROC, à DRT, à DGCI, à DRP, à DRAPMA e ao IDR. 
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Sistemas de informação 

O IEM dispõe de diversos sistemas de informação das áreas de negócio e de suporte, fundamentais ao 

planeamento e desenvolvimento da atividade ao longo do ano, e que garantem a acessibilidade, fiabilidade e 

integridade dos dados. É a partir destes sistemas que são elaborados os documentos de prestação de contas e 

fornecidas estatísticas para diversos fins, nomeadamente para divulgação de dados de emprego. 

Estes sistemas foram utilizados como fontes de informação para medição do grau de cumprimento de objetivos 

estabelecidos no âmbito do SIADAP-RAM 1, fornecendo dados para o cálculo dos indicadores previamente 

definidos e garantindo a fiabilidade e integridade desses mesmos dados. 

A fiabilidade dos sistemas de informação já foi devidamente analisada no questionário da página 29 e 30, sendo 

comprovado o forte empenho que o IEM dedica a este tema, nomeadamente na melhoria da quantidade e 

qualidade da informação existente, oportunidade e utilidade de outputs, gerando elevados ganhos de 

produtividade e controlo da atividade. 

Os sistemas de informação do IEM estão abrangidos pelo Sistema de Gestão de Segurança da Informação 

implementado pelo IEM, que aplica conceitos presentes na norma ISO/IEC 27001:2005. 
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4.5. APRECIAÇÃO POR PARTE DOS UTILIZADORES, DA QUANTIDADE E QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

A auscultação dos seus utentes é um elemento determinante para a avaliação do desempenho do IEM e para a 

melhoria do serviço prestado, permitindo inclusivamente direcionar mais eficazmente os seus recursos. Esta 

iniciativa permite ainda a compreensão da influência de fatores que são externos ao seu controlo (tal como a 

comunicação social e a conjuntura económica) e avaliar a verdadeira influência de fatores que são mais 

frequentemente evocados como causa de insatisfação. 

Neste sentido o IEM realizou novamente um inquérito à satisfação dos seus utentes7, seus principais clientes e 

para os quais se dirige a sua missão, embora não tenha sido selecionado para indicador no âmbito do SIADAP-RAM 

1, por se tratar de um indicador de resultados plurianuais influenciados fortemente por condicionantes externos.  

O inquérito de avaliação à satisfação dos utentes do Centro de Emprego apresenta um resultado de 3,1, de acordo 

com a seguinte escala: 1 = Muito Insatisfeito; 2= Insatisfeito; 3= Satisfeito e 4 = Muito Satisfeito. 

Quadro resumo dos resultados 

VALOR MÉDIO POR QUESTÃO E DOMÍNIO Grau médio 
 

Valor Médio Global 3,1  

A imagem da 
organização 

1. Satisfação relativa aos serviços do Instituto de Emprego da Madeira 3,1 

3,2 2. Simpatia e cortesia dos funcionários 3,3 

3. Capacidade e empenho dos funcionários para resolver os seus problemas 3,2 

Envolvimento 
e participação 

4. Possibilidade de sugerir melhorias 3,0 

3,0 5. Existência de vários meios para apresentar sugestões/reclamações 
(presencialmente, por escrito, por telefone e via web) 

3,0 

Acessibilidade 

6. Facilidade de acesso ao local de atendimento  
(rampas de acesso, elevadores) 

3,4 

3,2 7. Horário de atendimento do Centro de Emprego 3,2 

8. Informação disponível no local de atendimento e na internet  3,1 

9. Esclarecimento de dúvidas por telefone ou correio eletrónico 3,0 

Serviços 
prestados 

10. Clareza da informação 3,1 

3,0 

11. Qualidade dos esclarecimentos prestados pelos funcionários 3,2 

12. Qualidade dos serviços prestados face às suas expectativas 3,0 

13. Rapidez na resposta ao seu pedido 3,0 

14. Satisfação com os serviços de acompanhamento personalizado, apoio à 
procura de emprego, sessões de informação e encaminhamento para formação 

2,9 

15. Satisfação com os serviços de realização de programas de emprego  
(estágios, programas ocupacionais, apoios à criação de empresas...) 

2,8 

16. Satisfação com os Serviços prestados no âmbito das Ofertas de Emprego 2,8 

 

                                                 
7  O inquérito, baseado no modelo de questionário de satisfação para cidadãos/clientes disponibilizado no âmbito do SIADAP 1, disponível em site 

http://www.caf.dgaep.gov.pt, foi distribuído a todos cidadãos/clientes, na qualidade de pessoas singulares, que se dirigissem aos serviços do 

Centro de Emprego sitos na Rua da Boa Viagem, 10, 11, 12 e 13 de novembro. Foram recolhidos 632 respostas, obtendo-se uma taxa de resposta 

de 87,1%. O grau de satisfação global dos utentes corresponde a 3,1 numa escala de 1 a 4, de “Muito Insatisfeito” a “Muito Satisfeito”. 

http://www.caf.dgaep.gov.pt/
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Os utentes do IEM manifestam um grau de satisfação elevado, identificando-se como áreas geradoras de satisfação 

os aspetos ligados com a Acessibilidade aos serviços do IEM e a Imagem global da organização, que incorpora a 

sua missão e aspectos ligados à qualidade do atendimento.  

Neste sentido, ao longo do inquérito destaca-se o elevado número de respostas positivas em questões ligadas ao 

desempenho dos técnicos do IEM, designadamente a questão 11. Qualidade dos esclarecimentos prestados pelos 

funcionários (87,6% de respostas nos níveis Satisfeito e Muito satisfeito), 2. Simpatia e cortesia dos funcionários 

(87,2%) e 3. Capacidade e empenho dos funcionários para resolver os seus problemas (86,4%). A conjunção destas 

respostas evidencia um atendimento capaz, solidário e empenhado em apoiar os desempregados da Região. 

Tal como em inquéritos anteriores, a satisfação é menor com os serviços prestados pelo IEM no âmbito dos 

serviços de apresentação a ofertas de emprego, de realização de programas de emprego e de acompanhamento 

aos desempregados. 

As sugestões dos utentes levam-nos a concluir que parte deste descontentamento será gerado mais pela ausência 

de quantidade de respostas face ao volume de desempregados inscritos do que pela prestação do serviços ou pela 

sua pertinência. Conclui-se assim que o maior descontentamento é gerado por factores externos à atuação do 

IEM, nomeadamente a falta de alternativas de emprego num contexto de acentuada recessão económica e 

laboral.  

De facto, apesar do empenho e esforço que o IEM tem desenvolvido, não é possível apresentar soluções efetivas e 

satisfatórias a todos os desempregados inscritos, cujo número ascendia a 22.777 no final de 2015. 

Finalmente, importa referir que para além das 16 questões de resposta na escala de 1 a 4, o questionário continha 

uma questão, com a mesma escala, relativa à Satisfação global com os serviços prestados pelo Instituto de Emprego 

da Madeira IP-RAM. 

Assim, note-se que a satisfação com os serviços prestados a nível global, aferida por esta última questão cujo grau 

médio obtido é de 3,1, é consideravelmente superior à manifestada nas questões que particularizam os principais 

serviços prestados pelo IEM (seleção e apresentação a ofertas de emprego, informação e orientação profissional e 

realização de programas de emprego) e é coincidente com o resultado global apurado nas restantes questões do 

inquérito.  

 

 

 

 

 

 

Esta questão revela uma posição moderada de satisfação, reforçando a necessidade de particularizar os 4 temas 

abordados nas 16 questões anteriores para identificação de áreas críticas à melhoria do serviço. 

Frequência das respostas

32,8

47,7

13,85,7

26,6

60,5

8,94,1

Muito SatisfeitoSatisfeitoInsatisfeitoMuito Insatisfeito

Média 16 questões

17. Satisfação global
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4.6. AUDIÇÃO DE DIRIGENTES INTERMÉDIOS E DEMAIS COLABORADORES  

O IEM procedeu à audição dos dirigentes intermédios e demais trabalhadores relativamente à autoavaliação do 

dos serviços.  

O IEM tem a preocupação de interligar de forma coerente e inteligível os diversos instrumentos de gestão a que 

recorre. Os objetivos operacionais considerados na elaboração dos SIADAP-RAM 1 espelham os objetivos 

estratégicos e operacionais definidos em Plano de Atividades. Desta forma, para a elaboração do relatório e 

autoavaliação foi solicitado contributo aos dirigentes de nível intermédio, de forma conjugada com a elaboração 

do Relatório de Atividades de 2015, relativo à atividade realizada, planeada ou não, e respetivo comentário ou 

justificação para as situações de não cumprimento das metas. 

Foram ainda solicitados contributos diversos aos dirigentes intermédios dos programas de emprego, áreas 

administrativas e de novas tecnologias para a avaliação do sistema de controlo interno. 

Registe-se ainda que os contactos no âmbito da adaptação e monitorização do ciclo de gestão permitiram a 

participação dos dirigentes intermédios em matérias de gestão e fomentaram a partilha de informação. 

Quanto à avaliação do nível de satisfação dos colaboradores, esta foi realizada através de inquérito aos 

colaboradores, com base no modelo disponibilizado no âmbito do SIADAP 1
8
, com as adaptações consideradas 

necessárias, apurando-se um valor médio de 2,8 numa escala de 1 a 4, correspondendo ao Satisfeito, conforme 

quadro seguinte. 

Quadro resumo dos resultados por tema 

 

Nº médio 
de 

respostas 

1 2 3 4 
%  

de 3 e 4 
Grau  

Médio Muito 
Insatisfeito 

Insatisfeito Satisfeito 
Muito 

Satisfeito 

TOTAL 76 6,1 24,3 54,6 15,0 69,6 2,8 

1. A Organização 77 2,1 18,0 65,1 14,8 79,9 2,9 

2. Gestão da Organização 74 4,5 27,4 53,2 14,8 68,1 2,8 

3. Liderança (a) 73 5,1 21,4 54,2 19,3 73,5 2,9 

4. Desenvolvimento profissional e 
aprendizagem 

77 9,8 37,3 48,4 4,5 52,9 2,5 

5. Ambiente de trabalho 77 6,6 20,1 50,3 23,0 73,3 2,9 

6. Condições de higiene, segurança, 
equipamentos e serviços 76 8,4 21,6 56,6 13,4 70,0 2,7 

(a) Média das respostas relativas a: 1. Conselho Diretivo, 2. Diretores de Serviço e 3. Chefias Diretas. 
Nota: Os valores apresentados para os grupos são apurados por média simples das respetivas questões.  

O valor global do inquérito é apurado por média simples das frequências relativas médias dos 6 grupos de medidas. 

Ordenação dos temas segundo o grau médio de satisfação 

                                                 
8 O inquérito distribuído teve por base o modelo de questionário de satisfação para colaboradores disponibilizado no âmbito do SIADAP1 
(http://www.caf.dgaep.gov.pt). O inquérito foi realizado nos dias 16 e 17 de novembro, sendo distribuído a todos os colaboradores ao serviço 
nestas datas.  
Dos 91 inquéritos distribuídos foram recolhidas 81 questionários com pelo menos 1 resposta assinalada, obtendo-se uma taxa de resposta de 
89%. Os resultados globais dos questionários, designadamente médias aritméticas e frequências relativas das pontuações atribuídas pelos 
colaboradores(as) são apresentados em para cada tema como a média simples das respetivas questões. O resultado global é obtido por média 
dos 6 grupos de questões, de modo a não sobrevalorizar nenhum tema em detrimento de outros. 

http://www.caf.dgaep.gov.pt/
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Nenhum inquérito apresentou o valor mínimo (1) nem máximo (4), verificando-se a existência de diversidade nas 

respostas de acordo com os temas abordados. 

Em 2015, as questões no âmbito dos temas 1. A Organização, 3. Liderança e 5. Ambiente de trabalho geram níveis 

de satisfação mais elevados, com um grau médio de 2,9. 

O tema 4 - Desenvolvimento profissional e aprendizagem, com um valor médio de 2,5, é claramente o tema que 

origina menor satisfação, registando-se cerca de 10% de colaboradores muito insatisfeitos e apenas cerca de 5% no 

nível oposto, Muito Satisfeito. 

No conjunto das 38 questões do inquérito
(a)

, destaca-se a 5.1. Relacionamento com os colegas de trabalho que 

regista um valor de 3,3 o mais elevado deste inquérito e único no intervalo da escala correspondente ao nível de 

Muito Satisfeito. 

Ordenação das questões segundo o grau médio de satisfação 
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Conclui-se assim que o resultado desta avaliação evidencia um grupo de trabalho identificado com a missão e 

imagem do IEM, focado na perspectiva dos utentes, com bons níveis de satisfação face às condições de trabalho e 

disponível para a mudança, quer de inovação tecnológica quer em termos de processos e procedimentos. A 

satisfação é menor em temas como a necessidade de formação específica dos técnicos, e os equipamentos 

informáticos disponíveis, sendo ainda apontadas falhas na comunicação interna. 

Importa ainda referir que a cultura organizacional pauta-se pelo rigor e qualidade do trabalho desenvolvido, 

estando os trabalhadores sensibilizados para a contenção de despesas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

(a) Para a representação gráfica das questões relativas ao tema 3. Liderança consideram-se as médias das respostas os grupos 3.1. Conselho Diretivo, 3.2. Diretores 

de Serviço e 3.3. Chefias Diretas. 
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4.7. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, PREVISTAS E NÃO PREVISTAS EM PLANO 

O Relatório de Atividades do IEM avalia a execução do Plano de Atividades, que estabeleceu os programas e ações 

a seguir para a prossecução da estratégia definida, e permite ainda aferir a existência e impacto dos projetos/ 

atividade não previstos no Plano de Atividades. 

Para este efeito foram solicitados aos serviços o apuramento dos resultados alcançados no âmbito dos projetos 

desenvolvidos, e respetivos meios utilizados, com uma justificação para as situações de não cumprimento das 

metas estabelecidas. 

Em sede de Plano de Atividades para 2015, foram previstos 31 objetivos operacionais, que embora não abranjam 

toda a atividade do IEM, são considerados os mais relevantes para o bom desempenho da organização e para o 

sucesso da estratégia definida. 

Dado que os objetivos operacionais comunicam o foco do trabalho a desenvolver, foram definidos da forma mais 

clara e precisa possível, fazendo referência à meta. 

Para cada um destes 31 projetos/atividades foram selecionados indicadores de realização e definidas as respetivas 

metas a atingir/superar, tornando possível avaliar o nível de execução das atividades planeadas. 

A nível global o grau de execução do Plano de Atividades de 2015, é de 58,1%, contabilizando-se 18 objetivos 

que atingiram as metas definidas em Plano de Atividades.  

Saliente-se que embora as metas tenham sido monitorizadas ao longo do ano, não foram alvo de uma revisão. 

Efetivamente, a alteração dos membros do Conselho Diretivo do IEM, concretizada a partir de maio de 2015, 

implicou a reavaliação da estratégia do IEM para o ano em curso e seguintes. Este processo não permitiu a 

apresentação de uma proposta de revisão de metas do SIADAP-RAM 1 em momento considerado adequado a este 

fim. Deste modo, optou-se por manter também as metas fixadas em sede de Plano de Atividades para 2015, de 

modo a garantir a coerência entre os diversos instrumentos de gestão. 

A mudança de liderança levou, entre outros aspetos da atividade do IEM, à redefinição da estratégia de 

modernização administrativa do IEM, tendo-se concluído que, face à exiguidade de recursos humanos 

especializados, seria necessário recorrer a entidades externas para o desenvolvimento dos sistemas de informação 

em uso no IEM, inadequados às exigências que este Instituto enfrenta, quer dos diversos agentes externos à sua 

atuação, quer decorrente do elevado volume de atividade que tem vindo a desenvolver nos últimos anos. 

Deste modo, os objetivos 22, 23 e 25, relativos ao desenvolvimento dos sistemas de apoio à realização dos 

programas de emprego, às atividades do Centro de Emprego e à gestão e circulação de documentação foram 

suspensos ou alterados de tal forma que não puderam cumprir as suas metas inicialmente estabelecidas, tendo 

impacto em outras áreas de atividade do IEM e nos respetivos indicadores. 

Assim, no final de 2015, assinalam-se 13 projetos/atividades não alcançaram os resultados inicialmente desejados. 
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Este resultado deve ser enquadrado com os constrangimentos internos e externos à atividade do IEM. A nível 

interno apontam-se constrangimentos relativos aos recursos humanos, que têm de dar resposta a um volume de 

trabalho acrescido quer decorrente do elevado número de desempregados que recorrem aos serviços do IEM, 

quer por via das diversas adaptações, reorganizações e melhorias dos próprios serviços e dos instrumentos de 

trabalho utilizados. A nível externo, foram sentidas dificuldades derivadas da redefinição de prioridades políticas e 

da incerteza gerada pela transição entre quadros comunitários de apoio, da exigência de informação decorrente 

da aplicação do PAEF e do elevado nível de desemprego na região. 

Não obstante a experiência adquirida na definição de objetivos e metas, o esforço na melhoria dos processos e do 

desempenho e o acompanhamento da atividade, os constrangimentos apontados não permitiram às unidades 

orgânicas o cumprimento de todos os objetivos propostos. 

À matriz de objetivos operacionais do IEM acrescentou-se ainda como objetivo não previsto em sede de Plano 

de Atividades, a realização do inquérito de avaliação da satisfação dos colaboradores do IEM, instrumento 

considerado fundamental para recolher informação sobre a situação atual da organização, constituindo-se ainda 

como um excelente fomentador da participação e do envolvimento das pessoas, proporcionando-lhes uma forma 

anónima de expressarem as suas opiniões sobre o desempenho da organização. 

Apresenta-se seguidamente a execução alcançada para cada objetivo operacional e respetivos indicadores, metas 

anuais e resultados obtidos, indicando os serviços responsáveis pela sua execução. 
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MATRIZ DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS E DOS PROJETOS/ATIVIDADES 

     Indicador   Obj. Op 

 
Objetivo Operacional Indicador Meta Execução A NA ACS 

Justif. de desvios / 
Observações 

UO 
responsável 

A NA ACS 

OE1 - Promover a criação de emprego, combater o desemprego e prevenir o desemprego de longa duração             

1 
Inserir 1.400 desempregados no mercado de 
trabalho 

Nº de colocações 1.400 1.500 X      
CE/DCOP e 
DPPE 

X   

2 
Abranger 3.600

  
desempregados em medidas 

ativas de emprego 

Nº de abrangidos em Estágios Profissionais e medidas de 
inserção na vida ativa (EP, EP-EUR, EP-NEET e PEJ) 

1.315 1.634 X      

DPPE X   

Nº de abrangidos em Programas Ocupacionais (POT) 1.830 2.096 X     

Nº de abrangidos em programas para públicos 
desfavorecidos (EI, VT e APPD) 

40 58 X      

Nº de postos de trabalho apoiados ao abrigo de 
Incentivos à Contratação (PIC e FE) 

355 572 X      

Nº de postos apoiados no âmbito de apoios ao 
empreendedorismo e à criação do próprio emprego 
(CPE e PEED) 

60 112 X      

3 
Adaptação/criação de 3 medidas ativas de 
emprego, e documentação de suporte. 

Nº de portarias relativas a medidas ativas de emprego 
publicadas 

3 4 X    

Portarias publicadas: 
- REATIVAR Madeira;  
- Medida de Incentivo à 

Aceitação de Ofertas de 
Emprego; 

- Programa de Incentivos à 
Contratação; 

- Polos de Emprego. 

CE/DCOP, 
DPPE e 
GATJ 

x   

4 

Abranger 1.900 desempregados em serviços de 
avaliação/ orientação/ acompanhamento 
(intervenções técnicas de atendimento individual 
e sessões coletivas de procura ativa de emprego) 

N.º de candidatos envolvidos em atendimento 
individual ao nível da colaboração na escolha 
vocacional, formação e/ou emprego 

400 926 X      

CE/DCOP X   

N.º de candidatos envolvidos em sessões de promoção 
de competências de empregabilidade 

1.500 1.582 X      
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     Indicador   Obj. Op 

 
Objetivo Operacional Indicador Meta Execução A NA ACS 

Justif. de desvios / 
Observações 

UO 
responsável 

A NA ACS 

OE1 - Promover a criação de emprego, combater o desemprego e prevenir o desemprego de longa duração             

5 

Abranger 600 desempregados em ações 
divulgação e encaminhamento para 
formação profissional ou 
aquisição/validação de competências 

N.º de candidatos encaminhados para formação profissional 
de acordo com as parcerias estabelecidas com CQEP e 
entidades de formação profissional 

600 640 X      CE/DCOP X   

6 
Abranger 1.000 participantes em ações de 
divulgação e de promoção da mobilidade 
geográfica dos desempregados 

Nº de participantes em ações de Rede Eures 1.000 1.135 X      CE/DCOP X   

7 
Efetuar 2.000 convocatórias para sinalização 
de jovens no âmbito da iniciativa Garantia 
Jovem 

Nº de convocatórias emitidas ao longo do ano, para 
sinalização no âmbito do Garantia Jovem 

2.000 3.001 X    CE/DCOP X   

8 
Assegurar a resposta a pelo menos 40% dos 
jovens NEET inscritos no IEM sinalizados no 
âmbito do programa Garantia Jovem 

% de jovens sinalizados no âmbito do Programa Garantia 
Jovem, inscritos no IEM,  a quem foi dada a oportunidade 
de acesso a um trabalho, estágio ou programa de formação 
no prazo de 4 meses desde a sua sinalização. 

40% 20,4  X    

Este objetivo traduz o 
compromisso nacional, embora a 
Região possua níveis de 
desemprego jovem mais 
elevados do que a média 
nacional. 

O esforço já desenvolvido na 
sinalização de jovens leva a 
dificuldades no cumprimento do 
prazo de 4 meses para 
fornecimento da resposta. 

Importa ainda referir que a 
maioria das respostas do IEM dá 
prioridade, na seleção de 
desempregados, aos que 
possuem a inscrição mais antiga. 

CE/DCOP 
e DPPE 

 X  

9 

Assegurar que 1.200 desempregados de 
grupos desfavorecidos beneficiem de uma 
colocação, participação em programa de 
emprego ou formação, ou de uma 
intervenção técnica de informação e 
orientação profissional 

Nº de beneficiários do RSI, pessoas sem-abrigo, mulheres 
vítimas de violência doméstica que beneficiaram de uma 
colocação, participação em programa de emprego ou 
formação, ou de uma intervenção técnica de informação e 
orientação profissional 

1.200 

1.151 
(1.137 RSI  

+ 7 SA  
+ 7 VVD) 

 X     CE/DCOP  X  
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     Indicador   Obj. Op 

 
Objetivo Operacional Indicador Meta Execução A NA ACS 

Justif. de desvios / 
Observações 

UO 
responsável 

A NA ACS 

OE1 - Promover a criação de emprego, combater o desemprego e prevenir o desemprego de longa duração             

10 Captar 2.100 ofertas de emprego Nº de ofertas de emprego captadas ao longo do ano 2.100 2.484 X      CE/DCOP  X   

11 
Atingir um índice de satisfação das ofertas de 
emprego de 60% Índice de satisfação de ofertas de emprego 60% 56,9%  X     CE/DCOP  X  

OE2 - Melhorar a satisfação dos clientes externos        
 

   

12 
Aferir a satisfação dos utentes do IEM, através 
da realização de inquérito, até ao dia 31 de 
outubro 

Data de apresentação de resultados de inquérito à 
satisfação dos utentes 

31-Out 01-Dez  X    
 Inquirição decorreu entre os 
dias 10 a 13 de novembro 

DPPE/GPE  X  

13 
Atingir um nível de satisfação para as entidades 
apoiadas no âmbito dos programas de emprego 
de 3,5, numa escala de 1 a 5 

Nível de satisfação das entidades apoiadas no âmbito 
dos programas de emprego 

3,5 n.a. X     

Utilizou-se uma escala de 1 a 4, 
obtendo-se um grau de 3,3. 
Considera-se atingido o 
objetivo. 

DPPE X   

14 
Garantir que 80% dos processos de criação de 
postos de trabalho são analisados no prazo de 
75 dias desde a sua recepção.

 
 

% dos processos de criação de postos de trabalho 
analisados no prazo de 75 dias desde a sua recepção. 

80% 65,1%  X    

Aumento do volume de 
análise e dificuldades 
técnicas no acompanhamento 
dos prazos.  
As metas incorporam a 
introdução de melhorias no 
sistema informático de 
gestão dos programas de 
emprego, que não foram 
ainda implementadas 

DPPE/DAPE  X  

15 
Garantir que 80% dos pedidos de pagamentos 
são analisados no prazo de 30 dias desde a sua 
recepção. 

% de pedidos de pagamento analisados no prazo de 30 
dias desde a sua recepção 

80% 80,2% X     DPPE/DAC x   

16 

Divulgar 5 newsletters sobre temas relacionados 
com os serviços prestados pelo IEM, 
destacando-se os apoios no âmbito dos 
programas de emprego. 

Nº de newsletters divulgadas ao longo do ano 5 6 X    DPPE X   
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     Indicador   Obj. Op 

 
Objetivo Operacional Indicador Meta Execução A NA ACS 

Justif. de desvios / 
Observações 

UO 
responsável 

A NA ACS 

OE3 - Promover a melhoria do modelo de gestão do IEM           

17 
Garantir que 25% dos trabalhadores frequentam 
ações de formação profissional 

% dos trabalhadores frequentam ações de formação 
profissional ao longo do ano 

25 
33,7%  

(32/95) 
X    DAF X   

18 
Organizar um espaço para o arquivo intermédio 
e morto do IEM e garantir a aplicação da 
Portaria nº 225/2004, de 30 de dezembro 

Data de conclusão da eliminação dos documentos de 
acordo com a portaria, e reorganização do espaço 

31-Dez 28-Nov X    DAF X   

19 
Desenvolver um sistema de gestão e controlo 
para o arquivo intermédio e morto do IEM, até 
ao dia 30 de setembro 

Data de conclusão da revisão do manual de 
procedimentos do arquivo intermédio e morto 

30-Set 
Transita 

para 2016 
 X  

Foi dada prioridade outras 
atividades de âmbito 
operacional. 

DAF  X  

20 
Assegurar a integração da informação relativa 
aos recursos humanos do IEM na aplicação 
AGIR, até ao dia 31 de maio 

Data de conclusão da inserção dos dados relativos aos 
recursos humanos do IEM na aplicação AGIR 

31-Mai 08-Mai X    DAF X   

21 
Implementar o registo pedidos de pagamento 
online, até ao dia 30 de setembro 

Data de disponibilização pública de plataforma on-line 
para registo de pedidos de pagamento 

30-Set Suspenso  X  

Foi dada prioridade a 
atividades relacionadas com 
a abertura de concursos de 
evolução e desenvolvimento 
dos sistemas de informação. 
Esta funcionalidade será 
integrada no novo sistema. 

DIGIE  X  

22 

Desenvolver uma plataforma base de 
uniformização do ambiente gráfico e da base de 
dados do SIGPE, contendo os módulos 
necessários até ao registo da colocação, até ao 
dia 31 de dezembro 

Data de entrada em produção de plataforma base de 
uniformização do SIGPE 

31-Dez Suspenso  X  

Face à impossibilidade de 
reforçar o efetivo do IEM nas 
áreas de sistemas de 
informação, tornou-se 
necessário recorrer a concurso 
público para desenvolvimento 
do SIGPE e consequente 
suspensão do projeto 
enquanto decorrem os 
procedimentos necessários.  
No âmbito do Madeira 14-20 
foi submetida candidatura a 
02-12-2015. 

DIGIE   X  
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     Indicador   Obj. Op 

 
Objetivo Operacional Indicador Meta Execução A NA ACS 

Justif. de desvios / 
Observações 

UO 
responsável 

A NA ACS 

OE3 - Promover a melhoria do modelo de gestão do IEM           

23 
Promover a transição entre o sistema de 
informação de apoio ao Centro de Emprego 
para o sistema informático em uso no IEFP, I.P. 

Data de apresentação de estudo de avaliação da 
transição de dados 

31-Dez Cancelado  X  

Optou-se pela evolução e 
desenvolvimento do sistema 
de apoio ao Centro de 
Emprego atualmente em uso 
no IEM (sistema CRE). 

DIGIE e 
CE/DCOP 

 X  

24 
Apresentação de estudo/proposta para transição de 
serviços do Centro de Dados, até ao dia 30 de junho 

Data de apresentação de estudo/proposta para 
transição de serviços do Centro de Dados 

30-Jun 
Em 

execução 
 X  

Pressupõe a articulação com 
entidades do Governo 
Regional competentes na 
área de informática. A 
aprovação da DRI foi obtida 
em 08/07/2015, tendo 
condicionado o cumprimento 
da meta estabelecida. 

Foi publicitado no JORAM 
autorização para celebração 
de contrato a 28/10/2015 - 
Portaria n.º 201/2015, tendo 
sido aberto concurso a 
30/11/2015. Uma vez que 
não foram apresentadas 
propostas, está em curso a 
reformulação do concurso. 

DIGIE  X  

25 
Apresentação de estudo/proposta para aquisição de 
solução de gestão e circulação de documentação, 
até ao dia 15 de setembro 

Data de apresentação de estudo/proposta para 
aquisição de solução de gestão e circulação de 
documentação 

15-Set 
Em 

execução 
 X  

Optou-se por preparar 
candidatura para o 
desenvolvimento de uma 
aplicação de gestão dos 
programas de emprego que 
inclui a componente de 
gestão e circulação de 
documentação.  

No âmbito do Madeira 14-20 
foi submetida candidatura a 
02/12/2015. 

DAF e DIGIE  X  
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     Indicador   Obj. Op 

 
Objetivo Operacional Indicador Meta Execução A NA ACS 

Justif. de desvios / 
Observações 

UO 
responsável 

A NA ACS 

OE3 - Promover a melhoria do modelo de gestão do IEM           

26 
Apresentação de estudo/proposta para substituição 
de sistema de senhas no Centro de Emprego, até ao 
dia 30 de outubro 

Data de apresentação de estudo/proposta para 
substituição de sistema de senhas no Centro de 
Emprego 

30-Out 
Em 

execução 
 X  

Deu-se prioridade ao 
desenvolvimento de outras 
atividades. 

DIGIE  X  

27 
Atualização e adaptação de 5 funcionalidades de 
emissão de dados através do SIGPE para resposta a 
entidades externas. 

Nº de funcionalidades de emissão de dados 
atualizadas 

5 5 X   

1. Emissão declarações IRS 
2. Emissão Template IGF 
3. Gerador Templates SIIFSE 
4. Emissão ficheiro IGCP 
5. Emissão ficheiro Seg. Social 

DIGIE X   

28 

Apresentar o relatório de avaliação da 
empregabilidade pós-programa de emprego, para os 
abrangidos que terminaram a participação ao longo 
de 2014 , até ao dia 30 de setembro 

Data de apresentação de avaliação da 
empregabilidade pós-programa de emprego 

30-Set 29-Set X    DPPE/GPE X   

29 
Garantir a execução do 75% dos documentos 
previstos no Ciclo de Gestão do IEM, dentro dos 
prazos estabelecidos 

% de documentos apresentados no prazos 
estabelecidos, designadamente: 

75% 
75% 

(9/12) 
X    

DPPE/GPE, 
DAF e GATJ 

X   

Mapas de pessoal 31-Mar 13-Jan X    DAF 

Balanço Social 2014  31-Mar 13-Mar X    DAF 

Conta de gerência 2014 30-Abr 30-Abr X    DAF 

Relatório de Atividades de 2014 15-Abr 14-Abr X    DPPE/GPE 

Relatório de Monitorização do 1º Trimestre de 2015 30-Abr 30-Abr X    DPPE/GPE 

Relatório de Monitorização do 2º Trimestre de 2015 31-Jul 31-Jul X    DPPE/GPE 

Orçamento 2016 30-Set 30-Set X   
Data de conclusão de processo 
contínuo, sem definição de 
prazo pela Tutela. 

DAF 

Relatório de Monitorização do 3º Trimestre de 2015 31-Out 30-Out X    DPPE/GPE 
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     Indicador   Obj. Op 

 
Objetivo Operacional Indicador Meta Execução A NA ACS 

Justif. de desvios / 
Observações 

UO 
responsável 

A NA ACS 

OE3 - Promover a melhoria do modelo de gestão do IEM           

29 
Garantir a execução do 75% dos documentos 
previstos no Ciclo de Gestão do IEM, dentro dos 
prazos estabelecidos 

9. Plano Estratégico 2016-2018 31-Out 

Transita 
para 2016 

 X   DPPE/GPE 

X   

10. Plano de Atividades para 2016 28-Nov  X   DPPE/GPE 

11. Estrutura do SIADAP-RAM1 para 2016 28-Nov  X   DPPE/GPE 

12. Relatório do Plano de Prevenção de Riscos de 
Corrupção e Infrações Conexas 2014 

15-Mai 28-Abr X    GATJ 

30 

Aferir a satisfação dos colaboradores, através da 
realização de inquérito, até ao dia 4 de 
dezembro  

(OBJETIVO NÃO PREVISTO EM PLANO) 

Data de apresentação de resultados de inquérito à 
satisfação dos colaboradores 

04-Dez 04-Dez X    DPPE/GPE X   

Objetivos operacionais não estratégicos           

31 
Realizar ações de acompanhamento aos Clubes de 
Emprego e UNIVA 

N.º de reuniões efetuadas com os animadores dos 
CE_UN para acompanhamento das atividades por eles 
desenvolvidas 

2 2 X    CE/DCOP X   

N.º de visitas de acompanhamento e verificações no 
local efetuadas a cada Clube de Emprego / UNIVA, por 
ano de atividade 

2 2 X    CE/DCOP X   

32 
Apresentar o relatório de acompanhamento do 
PRE relativo a 2014, até ao dia 31 de outubro 

Data de apresentação de relatório de 
acompanhamento do Plano Regional de Emprego 
relativo a 2014 

31-Out 
Em 

execução 
 X  

Necessidade de revisão do 
PRE 2012-20 face à 
operacionalização do novo 
quadro comunitário 

DPPE/GPE  X  
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4.8. DESENVOLVIMENTO DE MEDIDAS PARA UM REFORÇO POSITIVO DO DESEMPENHO 

Apresentam-se, no quadro abaixo, os fatores que foram identificados para o ambiente interno (pontos 

fortes e pontos fracos) e ambiente externo (oportunidades e ameaças). 

Quadro I – Matriz SWOT do IEM 

PONTOS FORTES 

 Domínio do âmbito de atuação  

 Personalização do atendimento 

 Qualificação dos recursos humanos 

 Capacidade de mobilização de recursos para 

projetos 

 Progressiva melhoria do modelo de gestão por 

objetivos 

 Boas instalações, acessibilidades e localização 

PONTOS FRACOS 

 Escassez de recursos humanos 

 Insuficiente comunicação e visibilidade externa 

 Inexistência de um sistema de informação 

global 

 Sistema de gestão da qualidade pouco 

implementado 

 Visão institucional departamentalizada 

 Insuficiente aproximação entre gestores e 

colaboradores 

OPORTUNIDADES 

 Maior sensibilidade coletiva para a 

problemática do desemprego 

 Sistema de avaliação do desempenho 

 Financiamento comunitário 

 Parcerias com entidades externas e outros 

serviços e organismos da administração pública 

AMEAÇAS 

 Conjuntura económica desfavorável com 

consequente aumento do desemprego 

 Contingências orçamentais 

 Baixo nível de qualificação dos desempregados 

e baixo espírito empreendedor 

 

Com os efeitos nefastos da crise económica internacional sobre o emprego e numa altura de transição 

entre quadros de fundos comunitários e em que escasseiam as verbas do orçamento regional face ao 

volume de solicitações de utentes e entidades empregadoras, o IEM teve de fazer face a exigências 

acrescidas. 

Os esforços empreendidos permitiram uma melhoria na resposta do IEM ao problema do desemprego, 

tendo-se adaptado e aumentado as respostas que o IEM disponibiliza aos desempregados. No entanto, 

as medidas de austeridade impostas pelo desenvolvimento da crise dos mercados financeiros 

continuam a ter consequências nefastas sobre as condições do mercado de emprego e a provocar um 

elevado nível de desemprego. 

Neste contexto o papel do IEM é essencial, sendo fundamental continuar a fomentar a adesão às 

medidas ativas de emprego e desenvolver uma ação dinamizadora do ajustamento entre a oferta e 

procura de emprego. Face ao balanço do último ano, devem continuar-se os esforços já desenvolvidos 
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ao nível de todas as iniciativas e ações, em especial na inserção dos jovens, dos desempregados de longa 

duração em geral e das pessoas mais desfavorecidas face ao mercado de trabalho. 

Considera-se ainda que, o IEM deve manter, fomentar e aprofundar a metodologia de prospeção 

definida, ou seja, planificar contactos com os empregadores localizados em zonas escolhidas onde o 

desemprego registado seja mais elevado. A prospeção consiste em fornecer informações sobre os 

serviços prestados pelo IEM mostrando as vantagens de recorrer a estes serviços, promovendo a 

captação de ofertas de emprego e potenciando a criação de novos postos de trabalho. 

No que respeita às colocações, é fundamental manter e reforçar a prioridade à integração das pessoas 

que mais dificilmente encontram emprego, baseando a atuação do IEM num atendimento personalizado 

que confira uma maior responsabilização no percurso da procura de emprego por parte dos utentes 

desempregados. O Instituto deve ainda prosseguir no incentivo à procura de emprego e numa cada vez 

maior e melhor informação e orientação profissional. 

A nível interno, o IEM procedeu a diversas melhorias funcionais desde o final de 2009, de modo a 

garantir que a morosidade processual não afetasse a eficácia das suas respostas, bem como teve 

especial cuidado no controlo financeiro, prevenindo situações de indisponibilidade de verbas em 

momentos de maior afluxo de candidaturas, dado que ambas as situações podem constituir-se como 

fatores de não-mobilização perante as entidades empregadoras. Neste sentido, o Instituto definiu 

procedimentos e processos, uniformizou documentação de referência, criou e adaptou regulamentos e 

instrumentos de controlo e acompanhamento, e desenvolveu e melhorou os sistemas de informação 

existentes, assegurando uma maior integração das bases de dados, promovendo aumentos significativos 

de produtividade, qualidade e controlo. 

No entanto, continua a existir margem para progressos a nível dos instrumentos de apoio aos técnicos 

no decurso das suas funções, de monitorização da atividade e de suporte à decisão. 

Uma medida determinante na melhoria do desempenho da organização é a melhoria da comunicação 

interna e o envolvimento dos colaboradores. O IEM tem feito esforços assinaláveis no sentido de 

fomentar o diálogo e a comunicação interna, promovendo maior contacto entre todos os colaboradores 

e prestando mais informação sobre as atividades em curso e projetos a implementar. Para esta atuação 

recorreu-se à realização de reuniões gerais e convívios informais, ao uso de placards informativos e ao 

correio eletrónico. Neste âmbito também o papel da intranet como dinamizador da comunicação 

interna poderá ser aprofundado, nomeadamente pela disponibilização de mais documentação de 

referência.  

Ainda neste âmbito, o Instituto deverá aproveitar e potenciar as experiências adquiridas com a aplicação 

da gestão por objetivos, promovendo a identificação e avaliação de dificuldades e a sua solução. 

Finalmente, e de uma forma global, o desempenho do IEM deve estar alicerçado nas expectativas dos 

seus utentes, sejam eles desempregados ou entidades empregadoras. Melhorar o desempenho do IEM 
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em todas as atividades mencionadas neste documento, passa pela medição da satisfação dos utentes, 

ou seja, pela análise e avaliação das necessidades e expectativas das entidades empregadoras e dos 

desempregados. 

Apesar dos resultados positivos obtidos desde 2010, continua a haver lugar a melhorias, nomeadamente 

em áreas tão sensíveis e importantes como a relação com os clientes e parceiros e a comunicação 

interna, com o recurso às tecnologias de informação e à maior integração de dados entre sistemas a 

prometerem ganhos de eficiência e organização que se repercutiriam significativamente no 

desempenho do IEM. 

Neste sentido foi estabelecido um plano de oportunidades de melhorias a implementar a longo prazo, e 

respetiva determinação das medidas a desenvolver em 2016, que sintetizamos na matriz seguinte: 

Plano de Melhorias para 2016 

Oportunidades de melhorias 

a implementar a longo prazo 

Oportunidades de melhorias a 

implementar a médio e curto prazo 
Medidas planeadas para 2016/2017 

Monitorizar melhorias 

através do sistema de 

avaliação da satisfação e criar 

condições para audição dos 

colaboradores nas diferentes 

fases de formulação da 

estratégia 

 Criar condições que permitam a 

audição dos colaboradores; 

 Criação de um ciclo anual de gestão 

participativa. 

 Aplicação de um plano de reuniões para 

auscultação de dirigentes e colaboradores. 

Reforço do nível motivacional 

dos colaboradores do IEM 

 Diagnóstico anual das necessidades de 

formação profissional; 

 Criação de uma cultura organizacional 

virada para a motivação. 

 Levantamento das necessidades de 

formação junto dos colaboradores e dos 

dirigentes intermédios; 

 Partilha de conhecimentos e experiências 

entre colaboradores. 

Garantir a qualidade da 

informação 

Aprofundar a integração e validação de 

dados nos sistemas de informação 

 Melhorar a validação de inputs nos 

sistemas de informação; 

 Desenvolvimento de funcionalidades para 

o acompanhamento de projetos de criação 

de postos de trabalho; 

 Melhorar a comunicação de dados entre 

sistemas em uso no IEM 

Agilizar procedimentos 
Otimizar o trabalho e evitar a duplicação 

de tarefas e dados 

 Elaboração/revisão de manuais de 

procedimentos; 

 Possibilitar o registo nos sistemas de 

informação de toda a informação 

necessária a diversas fase dos projetos, 

evitando a duplicação de registos 

complementares ao longo do processo. 

 Desenvolver a geração de documentos 

tipificados, pelo SIGPE. 

Garantir a disponibilização 

eficiente dos elementos de 

informação necessários aos 

diferentes utilizadores 

Reduzir os tempos de resposta 

 Implementar uma funcionalidade de 

controlo dos prazos dos projetos pelas 

diferentes fases do processo. 
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Oportunidades de melhorias 

a implementar a longo prazo 

Oportunidades de melhorias a 

implementar a médio e curto prazo 
Medidas planeadas para 2016/2017 

Monitorizar o grau de 

conhecimento dos clientes 

externos relativamente às 

atividades desenvolvidas 

pelas diferentes áreas do IEM 

Divulgação das atividades junto dos 

clientes externos, através de planos de 

divulgação, imprensa escrita e manuais 

de procedimentos. 

 Divulgação dos serviços prestados no 

âmbito da Rede Eures; 

 Criação de folhetos em papel e/ou formato 

eletrónico, de divulgação dos serviços 

prestados. 

Aproveitar ganhos de 

eficiência proporcionados 

pelas novas tecnologias 

Fomento da utilização de tecnologias de 

comunicação para reduzir custos e 

agilizar processos e a comunicação com 

os utentes do IEM 

 Implementação de funcionalidade de 

submissão de pedidos de pagamento 

online; 

 Prosseguir com o concurso para 

desenvolvimento e evolução do  sistema 

de apoio ao Centro de Emprego 

atualmente em uso no IEM (sistema CRE). 

 Prosseguir com o concurso para 

desenvolvimento concurso público para 

desenvolvimento do SIGPE, que incluirá 

uma componente de gestão e circulação 

de documentação, com vista à 

desmaterialização do expediente. 

Assegurar a resposta a grupos 

particularmente vulneráveis a 

situações de desemprego 

Monitorizar a intervenção sobre públicos 

prioritários no âmbito do PRE 

 Criação de programas de emprego 

específicos para grupos mais vulneráveis; 

 Incorporação/melhoria de mecanismos de 

discriminação positiva. 

Dinamizar e reforçar os 

serviços de informação e 

aconselhamento 

Reforçar os serviços locais de apoio ao 

Emprego 

 Reforçar a intervenção dos Polos de 

Emprego no âmbito das Técnicas de 

Procura Ativa de Emprego; 

 Assegurar a formação contínua dos 

animadores. 
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4.9. AVALIAÇÃO FINAL 

Analisada a atividade desenvolvida pelo IEM ao longo do ano 2015, o grau de cumprimento dos 

objetivos e a afetação dos recursos disponíveis, financeiros e humanos, conclui-se que o desempenho 

global da organização durante o ano 2015 apresenta-se positivo. Dos 5 objetivos definidos, 4 foram 

atingidos dos quais 3 alcançaram a meta de superação, sendo designadamente os mais relevantes, 

apurando-se uma avaliação quantitativa do serviço de 96,6%. 

Importa destacar que a atividade do IEM decorrente da sua missão e atribuições foi essencialmente 

cumprida, com resultados positivos patentes nos objetivos de eficácia (116,5%) e qualidade (100,3%), e 

nas atividades previstas no objetivo estratégico “OE 1 - Promover a criação de emprego, prevenir e 

combater o desemprego”. 

Os resultados alcançados pelo IEM, ao nível da inserção de jovens, da criação de emprego e da 

prevenção do desemprego de longa duração, contribuíram para amenizar os efeitos da crise no mercado 

de emprego ao longo do ano de 2015. 

Não obstante os constrangimentos externos, o IEM implementou diversas medidas, tendo em vista a 

simplificação, a modernização e a eficiência dos serviços prestados, procurando reforçar as medidas de 

prevenção e combate ao desemprego e melhorar a satisfação dos seus utentes.  

Ao longo de 2015, o esforço do IEM transparece claramente no elevado número de novas participações 

em programas de emprego, no esforço realizado no âmbito da Iniciativa da Garantia Jovem na Região, 

na melhoria da captação de ofertas de emprego e de colocações, e no elevado volume de utentes 

abrangidos em intervenções de informação e orientação profissional. A estes resultados devem ser 

associados os esforços de divulgação e aproximação aos utentes e a continuação do esforço de 

ajustamento dos programas de emprego às necessidades identificadas no mercado de trabalho atual e 

aos recursos disponíveis. 

O Instituto definiu um plano de melhoria para 2016, integrado num quadro global de longo prazo, 

dando continuidade às orientações definidas e visando dar respostas aos fatores que influem no 

cumprimento da sua missão e colmatar os pontos fracos identificados. 

Desta forma, e tendo presente o disposto no presente documento de autoavaliação e na alínea a) do 

n.º1 do artigo 17º do Decreto Legislativo Regional n.º 27/2009/M, o IEM considera que a avaliação final 

do seu desempenho no ano 2015 justifica a menção qualitativa de “Desempenho satisfatório”. 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO I 

Subsistema de Avaliação do Desempenho dos Serviços da 

Administração Pública Regional 

SIADAP - RAM 1 



 

 

 

 

 

 

SIADAP-RAM 1 - 2015

Secretaria Regional dos Assuntos Sociais

OE1 - Promover a criação de emprego, prevenir o desemprego e combater o desemprego de longa duração

OE2 - Melhorar a satisfação dos clientes externos

OE3 - Promover a melhoria do modelo de gestão do IEM

Objectivos Operacionais

Meta 

Ano

n-1

Meta 

Ano n

Não 

atinge
Supera Resultado Classificação Desvios

EFICÁCIA Ponderação de 70% 116,5%

OB1 Ponderação de 35% 107,1%

Inserir 1.400 

desempregados no 

mercado de trabalho

ind 1

Peso

Nº de colocações 

efetuadas

100%

1.200 1.400 <1.400 1.470 1.500 Superado +7,1%

OB2 Ponderação de 35% 124,2%

Abranger 3.600 

desempregados em 

medidas ativas de 

emprego

ind 2

Peso

Nº de desempregados 

abrangidos por medidas 

ativas de emprego

100%

4.100 3.600 <3.600
>=3.80

0
4.472 Superado +24,2%

OB3 Ponderação de 30% 118,3%

Captar 2.100 ofertas 

de emprego

ind 3

Peso

Nº de ofertas captadas ao 

longo do ano

100%

1.900 2.100 <2.100 2.200 2.484 Superado +18,3%

QUALIDADE Ponderação de 15% 100,3%

OB4 Ponderação de 100% 100,3%

Garantir que 80% 

dos pedidos de 

pagamentos são 

analisados no prazo 

de 30 dias desde a 

sua receção.

ind 4

Peso

% de pedidos de 

pagamento analisados no 

prazo de 30 dias desde a 

sua receção

100%

75% 80% <80% >=85% 80,2% Atingido +0,2%

EFICIÊNCIA Ponderação de 15% 0,0%

OB5 Ponderação de 100% 0,0%

Implementar o 

registo pedidos de 

pagamento online, 

até ao dia 30 de 

setembro

ind 5

Peso

Data de disponibilização 

pública de plataforma 

online para registo de 

pedidos de pagamento

30-Mai 30-Set

Depois 

de 30-

Set

Até 15-

Set

Transita 

para 2016

Não 

Atingido
-100,0%

Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM

Missão: O IEM tem por missão a 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 da execução de ações de promoção de emprego

Objectivos estratégicos (OE):

Concretização



 

 

 

 

SIADAP-RAM 1 - 2015

Secretaria Regional dos Assuntos Sociais

Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM

MEIOS DISPONIVEIS

Recursos Humanos Executados Desvio

Dirigentes - Superior 20 60 58 -2

Dirigentes - Intermédios 16 128 127 -1

Carreira de  técnico superior 12 300 280 -20

Carreiras e corpos especiais 10 20 20 0

Carreiras e categorias subsistentes 10 160 156 -4

Carreira de assistente técnico 8 224 196 -28

Carreira de assistente operacional 5 70 59 -11

TOTAL - 962 896 -66

ORÇAMENTO DO IEM,IP-RAM - 2015 - DESPESA

Orçamento (M€) Desvio

FUNCIONAMENTO

Despesas com o Pessoal -28.760

Outras despesas -13.518

Subtotal -42.279

PIDDAR

Plano Regional de Emprego -3.563.159

Impl. de Solução de Gest. e Circulação de Documentação -74.690

Adaptação e Implementação do SIGAE -218.720

Cooperação Inter-Regional -3.902

Subtotal -3.860.471

TOTAL GERAL -3.902.750

Nº de Efectivos no Organismo Dif.ª

96 -1

Avaliação Desempenho do Serviço Avaliação Desempenho

Eficácia 116,5%

Eficiência 0,0%

Qualidade 100,3%

Avaliação Final do Serviço 96,6% Desempenho Satisfatório

19.434.737 15.871.578            

Pontuação Planeados

Estimado

(28-11-2014)

2.381.002 2.352.242              
39.452 25.934                    

2.420.454 2.378.175              

Realizado

22.169.186 18.266.436            

Em 31.12.2014 Em 31.12.2015

95

218.720 -                           
4.359 457                         

19.748.732 15.888.261            

Ponderação Avaliação Qualitativa

90.916 16.226                    

70%

15%

15%

100%

0,0%Ind 5

EFICIÊNCIA

100%Ind 4

QUALIDADE

100%

100%

100%

7,1%

24,2%

18,3%

Ind 1

Ind 2

Ind 3

EFICÁCIA

962
896

Pontos planeados Pontos executados

Recursos Humanos

2,4

19,7

2,4

15,9

Funcionamento PIDDAR

Recursos Financeiros 
(milhões de euros)

Estimado

Realizado



 

 

 

 
Listagem das Fontes de Verificação

Fonte de verificaçãoIndicadores

Ind 1 - Nº de colocações  efectuadas
Informação mensal  do Mercado de Emprego / 

Sis tema de Apoio ao Centro de Emprego (CRE)

Ind. 4 - % de pedidos  de pagamento anal isados  no prazo de 30 dias  desde a  

sua recepção

Sistema de regis to de monitorização da DPPE / 

SIGPE

Ind. 5 - Data  de disponibi l i zação públ ica  de plataforma onl ine para regis to de 

pedidos  de pagamento
Disponibi l i zação no Porta l  do IEM

Ind 3 - Nº ofertas  de emprego captadas  ao longo do ano
Informação mensal  do Mercado de Emprego / 

Sis tema CRE

Ind 2 - Nº de desempregados  abrangidos  por medidas  activas  de emprego

Boletins  mensais  das  Medidas  de Emprego / 

Sis tema Integrado de Gestão de Programas  de 

Emprego (SIGPE)
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I. INTRODUÇÃO 

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

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

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

nível do emprego.  

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

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

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

atividade económica. 

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

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

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

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

 Um aumento das competências profissionais e sociais; 

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

 Investimento em políticas de emprego eficazes e eficientes. 

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

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

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

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

profissional mas também à pobreza e à marginalização social. 

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

estrutural, é altura de se fazer um balanço da atuação do último ano e abordar as perspetivas para o ano 2016 

e seguintes. 

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

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

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

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

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

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

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

nas medidas ativas de emprego. 

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

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

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

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

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

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

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

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

concedidos. 
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II. SITUAÇÃO DO MERCADO DE EMPREGO  

1. EVOLUÇÃO DO MERCADO DE EMPREGO  

Em 2015, residiam na Região Autónoma da Madeira, 220,2 mil indivíduos em idade ativa de 15 ou mais anos, 

quer em termos médios anuais, quer no final do 4º trimestre de 2015. Face aos valores do último trimestre de 

2014, regista-se um decréscimo de cerca de 813 residentes, traduzindo-se numa variação homóloga de -0,4%. 

A população ativa e a taxa de atividade (15 e mais anos) aumentaram face a 2014. Os dados obtidos por 

amostragem dos resultados dos Inquéritos ao Emprego do INE, apresentam uma população ativa de 131.771 

indivíduos na Região Autónoma da Madeira (valor médio anual), calculando-se uma taxa de atividade de 59,8% 

para a população em idade ativa (de 15 e mais anos de idade).  

Estes valores revelam um crescimento ligeiro do número médio de ativos relativamente ao ano anterior (mais 

358 ativos do que o valor médio de 2014) e, consequentemente, da respectiva taxa de participação na 

atividade económica em mais 0,3 pontos percentuais (pp.). 

Assim, a redução da população residente de 15 e mais anos decorre da diminuição da população inativa, 

registando-se em termos médios menos 1.066 indivíduos que não estão empregados nem disponíveis para 

trabalhar ou à procura de trabalho, face ao mesmo indicador em 2014. 

 

Evolução dos principais indicadores de população e atividade da RAM 

   

  

  
(Milhares de indivíduos e %) 

  Valor trimestral Valor médio anual 

  
4º T  
2014 

1º T 
2015 

2º T 
2015 

3º T 
2015 

4º T 
2015 

  2014 2015 

População com 15 e mais anos 221.078 220.106 220.205 220.274 220.265 
 

220.921 220.213 

População ativa  131.273 132.860 131.203 132.276 130.745 
 

131.413 131.771 

População empregada 111.408 111.896 113.298 112.824 111.546 
 

111.653 112.391 

População desempregada 19.866 20.964 17.905 19.452 19.199 
 

19.760 19.380 

População inativa (15 e mais anos) 89.805 87.246 89.002 87.998 89.520 
 

89.508 88.442 

   
  

  
 

 
Taxa de atividade (15 e mais anos) 59,4 60,4 59,6 60,1 59,4 

 
59,5 59,8 

Taxa de emprego  50,4 50,8 51,5 51,2 50,6 
 

50,5 51,0 

Taxa de desemprego  15,1 15,8 13,6 14,7 14,7 
 

15,0 14,7 

Taxa de inatividade (15 e mais anos) 40,6 39,6 40,4 39,9 40,6   40,5 40,2 

Fonte: DRE - Estatísticas do Emprego da RAM 
  

  
  

 
 

 

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

18,1% em 2013 para 15,0 em 2014 e 14,7% em 2015. No entanto o comportamento deste indicador tem 

mostrado alguma variabilidade nos últimos trimestres. Efetivamente, após uma clara tendência decrescente 

entre o 1º trimestres de 2013, em que atingiu o seu valor máximo de 19,8%, e o 3º trimestre de 2014, que 
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apresentou um valor de 13,0%, tem-se verificado alguma oscilação neste indicador, embora se tenha mantido 

estável no valor de 14,7% no 3º e 4º trimestres de 2015. 

Apesar da inversão da tendência decrescente no final de 2014 e início de 2015, verifica-se uma melhoria de  

-0,3 p.p. na taxa de desemprego anual, face a 2014. 

Segundo as estimativas, a população desempregada ascendia a 19.199 indivíduos no final do 4º trimestre de 

2015, traduzindo uma redução do contingente de desempregados em 667 indivíduos face ao período 

homólogo, ou seja, uma variação de -0,3%. O volume estimado de desempregados apresentou um 

comportamento semelhante à taxa de desemprego, reduzindo-se no 2º trimestre do ano para voltar a 

aumentar no 3º trimestre do ano e a estabilizar no final do ano, num nível inferior ao volume homólogo. 

Por seu lado, a taxa de emprego, que relaciona a população empregada face à população residente em idade 

ativa, registou um comportamento inverso à taxa de desemprego, tendo melhorado ou estabilizado nos 

trimestres em que o desemprego aumentou, com exceção do 1º trimestre de 2015, em que ambas as taxas e 

respetivos volume de população aumentaram. 

Em termos de médias anuais, a taxa de emprego apresenta uma melhoria de 0,5 p.p. face a 2014, estimando-se 

que 51,0% da população com 15 e mais anos, residente na Região Autónoma da Madeira, estava empregada. 

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

os dados apurados globalmente pelos inquéritos do INE. 

A taxa de atividade regional, média anual, apresenta um valor de 59,8%, sendo novamente superior ao 

registado ao nível nacional (58,6%). Também a sua evolução foi mais favorável na Região em 2015, com este 

indicador a crescer em 0,3 p.p. na Madeira, enquanto se reduziu em 0,2 p.p. a nível nacional. 

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

(55,1%) em 9,3 p.p., e sendo superior à apurada a nível nacional (64,5%). A taxa de atividade feminina a nível 

regional também é superior à registada na totalidade do país (+1,3 p.p.). 

Taxa de atividade (15 e mais anos)  

Média anual - 2015 

  Madeira Portugal 

  
  

Total 59,8 58,6 

Homens 64,4 64,1 

Mulheres 55,1 53,8 
  

  15-24 anos 30,1 33,5 

25-34 anos 83,7 89,5 

35-44 anos 90,4 91,8 

45-64 anos 69,2 71,8 

65 e mais anos 14,6 11,6 
  

  Até ao básico - 3º ciclo 52,5 48,2 

Secundário 72,0 75,0 

Superior 82,0 81,8 
      

Fonte: INE - Estatísticas do Emprego e DRE - Estatísticas do Emprego da RAM 
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No entanto,  a taxa de atividade regional é inferior à taxa nacional na maioria dos grupos etários, sendo apenas 

superior no escalão dos que têm 65 ou mais anos. Este diferencial negativo para a Região é mais significativo 

nos dois grupos etários mais jovens. Na Região, a taxa de atividade dos jovens dos 15-24 anos (30,1%) é apenas 

superior à dos que têm 65 e mais anos, sendo menos de metade dos restantes escalões.  

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

aumenta com o nível de habilitações escolares, fixando-se em 82,0% para os detentores com diploma do ensino 

superior, sendo um valor próximo ao registado neste escalão a nível nacional (+0,2 p.p.). Este indicador apresenta 

uma redução de 0,3 p.p. face à média de 2014 e de -3,3 p.p. face a 2013, observando-se que a taxa de atividade 

teve um comportamento menos favorável nos últimos anos para os jovens e os mais qualificados. 

Salienta-se ainda que a taxa de atividade da população com habilitações iguais ou inferiores ao 1º ciclo do ensino 

básico na Região (52,5%) é significativamente mais elevada do que o valor nacional (+4,3 p.p.), enquanto se 

reduziu o diferencial inverso nos ativos com ensino secundário (de -6,9 p.p. em 2014 para -3,0 p.p. em 2015. 

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

emprego média em 2013 de 59,1% (dos 15 aos 64 anos), concretizando-se num crescimento de 0,8 p.p. face ao 

valor médio de 2014. Este resultado traduz uma evolução positiva em ambos os géneros, mas novamente mais 

acentuada para as mulheres, que passam a registar uma taxa de emprego de 57,9%, ou seja mais 1,0 p.p. face a 

2014. 

Também a nível nacional se verificou uma melhoria da taxa de emprego anual em 2015 (dos 15 aos 64 anos), 

tendo-se alargado o diferencial com a taxa regional. Deste modo, a Região regista um valor inferior em 4,8 p.p. ao 

valor nacional, sendo de 6,6 p.p. para os homens e de 3,2 p.p. para as mulheres.  

Para os três primeiros trimestres de 2015, a taxa média de emprego da Europa a 28 países era de 65,5%, 

apresentando um valor nacional médio, para os três primeiros trimestres do ano, de 63,8%. 

 

Taxa de emprego – Médias anuais 

  Madeira  Portugal 

  2014 2015  2014 2015 

      

Taxa de Emprego (15 e mais anos) 50,5 51,0  50,7 51,3 

      

Taxa de Emprego Global (15-64 anos) 58,3 59,1  62,6 63,9 

Homens 59,9 60,3  65,8 66,9 

Mulheres 56,9 57,9  59,6 61,1 

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

 

Os homens representavam metade da população empregada (49,7%) na região, numa média anual de 55.895 

indivíduos. 

Cerca de 77,8% da população empregada exercia a sua atividade no setor dos Serviços (87.385 indivíduos). O 

setor agrícola registou o maior decréscimo relativo face a 2014 (-10,8%), reunindo em média anual 13.018 

indivíduos empregados (11,6% do total). Desta forma, o setor industrial que também reduziu de volume em 
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2015 (-8,8%) manteve-se como o menor setor em termos população empregada, com 11.988 indivíduos (10,7% 

do total).  

No total da população empregada estimava-se uma média anual de 5.656 jovens com menos de 25 anos, 

correspondendo a 5,0% do total de empregados.  

Embora o nível de emprego tenha aumentado muito ligeiramente em termos globais, os jovens com menos de 

25 anos apresentam um crescimento muito acentuado em 2015, de +25,0% face ao volume médio de 2014 

(+1.131 jovens), compensando largamente a redução de -11,4% registada em 2014. Em sentido contrário, 

observa-se uma redução da população empregada com idade entre 45 e 64 anos (-952 indivíduos; -2,1%). 

Estima-se ainda que o número de empregados na Região com idade igual ou superior a 65 anos ascenda a 

5.695 indivíduos, correspondendo a 5,1% do total, salientando-se que é ainda superior ao número de jovens 

com menos de 25 anos. 

Quanto às habilitações literárias, 60,3% dos empregados detinham habilitações inferiores ao ensino 

secundário, com os empregados habilitados com o ensino superior a representarem 19,1% do total e os 

detentores do ensino secundário a ascenderem a 20,6% do total de empregados. Apenas este último grupo 

apresentou uma melhoria face ao volume médio de 2014. 

A taxa de desemprego a nível regional voltou a apresentar uma tendência de crescimento acentuada no final 

de 2014 e com menor intensidade no início de 2015, num comportamento global mais negativo face ao 

indicador nacional que apresentou um crescimento menos vigoroso no 4º trimestre de 2014 e conseguiu 

apresentar uma redução no trimestre seguinte. Também no novo aumento registado no 3º trimestre a Região 

apresenta uma situação mais gravosa, pois este crescimento foi diferido e atenuado a nível nacional. 

Assim, em termos médios, a Região apresenta uma taxa de desemprego média de 14,7%, inferior em 0.3 p.p. 

ao valor de 2014, quando este indicador apresenta um resultado de 12,4% para Portugal, menor em 1,5 p.p. ao 

valor apurado na média do ano anterior. 

A nível europeu não ocorreu nenhuma inversão da tendência decrescente, com a taxa a manter uma redução 

progressiva ao longo do ano, situando-se em 9,0% no 4º trimestre (-0,8 p.p. do que no 4º trimestre de 2014).  

 

Evolução das taxas de desemprego  

    Madeira Portugal 
União Europeia 

(28 países) 

2014 

1º T 16,4 15,1 10,5 

2º T 15,7 13,9 10,3 

3º T 13,0 13,1 10,1 

4º T 15,1 13,5 9,9 

Média 15,0 13,9 10,2 

2015 

1º T 15,8 13,7 9,7 

2º T 13,6 11,9 9,6 

3º T 14,7 11,9 9,3 

4º T 14,7 12,2 9,1 

Média 14,7 12,4 9,4 

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

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

tecido económico. 

A Região Autónoma da Madeira registou a maior variação no 2º trimestre de 2015, com uma redução de 2,2 

p.p. face ao trimestre anterior.  

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

Lisboa apresentem uma melhoria no último trimestre do ano, com o desemprego a agravar-se na Região 

Centro, no Alentejo e no Algarve enquanto estabiliza na nossa Região. 

A redução anual é mais intensa nas regiões do Açores e do Algarve, com menos -3,5 p.p. e -2,0 p.p. respetivamente. 

Evolução das taxas de desemprego – Portugal, por regiões 

  2014  2015  Valor médio anual  Variação absoluta 

  4º Trim.  3º Trim 4º Trim  2014 2015  Homól. 4º T Anual 

  
  

 
 

  
 

  

Portugal 13,5   11,9 12,2  13,9 12,4  -1,3 -1,5 

Norte 14,2   13,6 13,5  14,8 13,7  -0,7 -1,1 

Centro 10,7   8,2 9,0  10,6 9,2  -1,7 -1,4 

Lisboa 14,0   12,8 12,5  14,9 13,1  -1,5 -1,8 

Alentejo 14,5   11,8 13,3  14,3 13,3  -1,2 -1,0 

Algarve 14,9   10,2 12,9  14,5 12,5  -2,0 -2,0 

R. A. Açores 15,5   12,1 12,6  16,3 12,8  -2,9 -3,5 

R. A. Madeira 15,1   14,7 14,7  15,0 14,7  -0,4 -0,3 

Fonte: INE - Estatísticas do Emprego     
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Em termos médios anuais, a Madeira apresenta a maior taxa de desemprego entre as regiões do país, e a 

menor redução homóloga, com o bom desempenho dos Açores a situá-los num patamar inferior após ter sido a 

região mais fustigada pelo desemprego em 2014. 

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

em proporção. Os dados da Direção Regional de Estatística da Madeira (DRE) apontam para 10.218 homens e 

3.163 mulheres em situação de desemprego.  

A taxa de desemprego masculino na Região atingiu 15,5% no ano de 2015, enquanto que para as mulheres se 

estimou um valor anual de 14,0%. Assim, o diferencial entre os géneros diminuiu em 2015, sendo de 1,5 p.p. 

em termos médios. Esta aproximação das taxas de desemprego decorreu essencialmente do maior decréscimo 

do desempego masculino (-0,5 p.p.) face ao feminino (-0,1 p.p.). 

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

embora em inverso ao que regista a região, ou seja o desemprego é maior para as mulheres, tendo decrescido 

mais, em termos médios, em 2015. 

De acordo com os dados divulgados pelo INE, o valor da taxa de desemprego jovem na Região Autónoma da 

Madeira passou de 50,5% em 2014 para 42,8% em 2015, ou seja teve uma redução de 7,7 p.p. em termos 

médios, fixando-se no valor de 38,4% no 4º trimestre de 2015. A nível nacional o desemprego jovem atinge 

uma taxa de 32,0% apresentando uma melhoria de 2,8 p.p. face ao ano anterior. 

O desemprego é particularmente gravoso para o grupo etário mais jovem, até aos 25 anos, com o valor da taxa 

de desemprego a reduzir-se para menos de metade no grupo etário seguinte, dos indivíduos com idade entre 

os 25 e 34 anos.  

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

  Madeira  Portugal  Variação anual (p.p.) 

  2014 2015  2014 2015  Madeira Portugal 

            

Total 15,0 14,7   13,9 12,4  -0,3 -1,5 
            

     
Homens 16,0 15,5   13,5 12,2  -0,5 -1,3 
Mulheres 14,1 14,0   14,3 12,7  -0,1 -1,6 
                 
15 - 24 anos 50,5 42,8   34,8 32,0  -7,7 -2,8 
25 - 34 anos 20,5 19,2   15,5 13,1  -1,3 -2,4 
35 - 44 anos 12,1 11,7   11,7 10,2  -0,4 -1,5 
45 e mais anos 8,4 9,5   11,0 10,4  1,1 -0,6 
                 
Até ao básico - 3º ciclo 16,2 15,1   15,0 13,2  -1,1 -1,8 
Secundário e Pós-secundário 16,6 16,5   15,3 13,9  -0,1 -1,4 
Ensino superior 9,9 11,2   10,0 9,2  1,3 -0,8 
                 
Por duração da procura                
Curta Duração 3,9 4,4   4,8 4,5  0,5 -0,3 
Longa Duração 11,1 10,3   9,1 7,9  -0,8 -1,2 
         

Fonte: INE - Estatísticas do Emprego 
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O elevado nível de desemprego jovem tem vindo a verificar-se em diversos países da europa, entre os quais se 

destacam a Espanha, a Grécia e a Croácia, com 48,4%, 46,4% e 44,1% respetivamente, segundo dados mais 

atuais, relativos ao 4º trimestre de 2015 (para a Grécia, por falta de informação disponível, considera-se o 3º 

trimestre de 2015). Neste período, Portugal ocupava o 5º lugar da União a 28 países, abaixo ainda da Itália 

(39,4% - 3º trimestre 2015). No extremo oposto, com as menores taxas de desemprego, estavam a Alemanha 

(7,0%) e a Dinamarca (10,3%). 

Em termos de grupos etários, salienta-se ainda que apenas o peso do desemprego no grupo dos adultos com 

45 anos ou mais anos é menor na região face ao total nacional. Quer a nível regional quer nacional, podemos 

ainda observar que a taxa de desemprego vai-se tornando menor em cada escalão etário, ordenados por idade. 

Em 2015, 16,5% dos ativos com o ensino secundário e pós-secundário encontravam-se, em média, em situação 

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

fixou em 15,1%. Estes dois grupos apresentam uma redução face a 2014, menos significativa nos jovens com o 

ensino secundário, tendo no entanto aumentado o diferencial face aos valores nacionais, que também 

evoluíram favoravelmente, mas com maior intensidade.  

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

contrário quer à sua equivalente nacional que aos indicadores regionais. Em 2015 regista-se um novo 

agravamento do desemprego dos mais qualificados, mais intenso do que o verificado em 2014, fixando-se em 

11,2% em termos médios, enquanto que o indicador nacional baixou para 9,2%. No entanto, salienta-se que, 

embora tenha um comportamento desfavorável, continua a apresentar um nível significativamente inferior aos 

restantes níveis de qualificação considerados.  
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Assim, conclui-se que a posse de qualificações mais elevadas mantém um efeito de prevenção e combate do 

desemprego significativo quer na Região Autónoma da Madeira quer a nível do global da população 

portuguesa. 

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

ou superior a 12 meses, é de 10,3% em termos médios anuais na Região Autónoma da Madeira, situando-se 

em 7,9% para a população portuguesa ativa. Estes níveis representam uma melhoria na Região e no país, mais 

intensa a nível nacional. 

 Na Região verifica-se que cerca de 70,8% da população desempregada, com base em estimativa com recurso à 

amostragem, está à procura de emprego há mais de 12 meses, o que representa uma diminuição do peso 

relativo face ao ano anterior (73,8%). A nível nacional o desemprego de longa duração atinge 63,5% dos 

desempregados, com 27,5% dos desempregados a estarem nesta situação a menos de 6 meses.  

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

baixas ou intermédias, estando 10,3% da população ativa nesta condição, há 12 ou mais meses, no final de 

2015. 
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2. DESEMPREGO REGISTADO NO FIM DO ANO 

Os dados do desemprego registado, apurados pelo IEM, apresentam um ligeiro agravamento no final de 2015, 

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

final de 2008. 

No final de dezembro de 2015 registam-se 22.777 inscritos à procura de emprego, o que representa um crescimento 

de 0,8% face ao ano homólogo e traduz-se em mais 174 desempregados. O volume de desempregados mantém-se 

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

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

indicadores económicos desde 2013. Esta melhoria, embora não tenha sido suficiente para inverter a tendência 

crescente do número de inscritos, teve efeitos estabilizadores do nível de desemprego registado nos últimos 3 anos. 

 

Evolução do desemprego registado 

Situação no fim do ano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IEM, IP-RAM 

 

A evolução mensal mostra um decréscimo no 1º trimestre do ano, contrariamente ao que se verifica nos anos 

anteriores. Em 2015, os meses de julho e setembro apresentam o menor volume de desemprego registado 

(21.582 e 21.673 respetivamente) confirmando a tendência observada desde 2013. Esta evolução estará 

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

conta que o turismo é a maior fonte de dinamismo da Região. Esta conclusão é reforçada pela observação de 

novo crescimento do volume de inscritos nos meses de outubro e novembro.  

Evolução mensal do desemprego registado 

Situação no fim dos meses 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IEM, IP-RAM 
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Embora o volume de desempregados se mantenha próximo ao registado no final de 2013 e de 2014, a sua 

composição regista variações consoante as diferentes perspetivas de caraterização. Assim, o ligeiro acréscimo 

registado a nível global face a 2014 (+174 desempregados inscritos) resulta de compensações entre os 

principais grupos de caraterização da população desempregada, sendo exemplo desta situação a desagregação 

por género em que a diminuição do desemprego masculino é compensado pelo crescimento do desemprego 

feminino. 

O gráfico abaixo mostra as variações face a dezembro de 2014 e de 2013, evidenciando o crescimento 

acentuado do número de desempregados com 55 ou mais anos (15,1% relativamente a 2014 e 24,4% face a 

dezembro 2013). Destaca-se ainda o crescimento do número de inscritos com o Ensino Secundário e das 

Mulheres, pelo 2º ano consecutivo, enquanto foi possível reduzir o número de inscritos com o Ensino Superior 

no final de 2015, atenuando o crescimento que este grupo registou em 2014. 

Por outro lado, observa-se que em 2015, o número de inscritos diminuiu proporcionalmente mais entre os 

homens, os mais jovens e os que possuem habilitações mais baixas, de forma consistente com a evolução 

observada em 2014. 

Variação do desemprego registado (%) face a dezembro de 2013 e de 2014 

Situação no fim do ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

que o perfil do desempregado no final de 2015 corresponde maioritariamente a homens (54,1%), na situação 

de candidatos à procura de novo emprego (88,8%), com idade entre 25 a 54 anos (71,0%), detentores de 

habilitações mais baixas (51,7% com habilitação igual ou inferior ao 2º ciclo do ensino básico), estando inscritos 

no IEM à procura de emprego há mais de 12 meses (54,3%).  

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

relativo dos grupos etários com menos idade, contrapondo com os grupos de maior idade, verificando-se que o 

número de desempregados com 55 ou mais anos, ultrapassa o número de jovens inscritos no fim do ano desde 

2014. Neste âmbito note-se que o volume de desempregados com 45 ou mais anos tem crescido 

continuamente nos últimos anos, contrariamente aos demais que registaram diminuição em 2013 e 2014. 

À semelhança do desemprego a nível global, o volume de desemprego de longa duração e de curta duração 

têm-se mantido estáveis desde 2013, indiciando uma maior rotação entre situações de desemprego e 

emprego, após anos em que o peso do desemprego de longa duração aumentou continuamente. Deste modo, 

o desemprego de longa duração continua a ter um peso maioritário no conjunto do desemprego registado. 

Estrutura e evolução do desemprego registado 

Situação no fim do ano 

  2013 % 2014 % 2015 % 
Var % 

2014/13 
Var % 

2015/14 

                  

TOTAL 22.758 100,0  22.603 100,0  22.777 100,0  -0,7  0,8 

         

Homens 12.923 56,8  12.462 55,1  12.314 54,1  -3,6  -1,2  

Mulheres 9.835 43,2  10.141 44,9  10.463 45,9  3,1  3,2  

          

Jovens (< 25 anos) 3.165 13,9  3.029 13,4  2.926 12,8  -4,3  -3,4  

Adultos (>= 25 anos) 19.593 86,1  19.574 86,6  19.851 87,2  -0,1  1,4  

25 - 34 anos 5.554 24,4  5.176 22,9  5.021 22,0  -6,8  -3,0  

35 - 44 anos 5.622 24,7  5.223 23,1  5.337 23,4  -7,1  2,2  

45 - 54 anos 5.461 24,0  5.757 25,5  5.815 25,5  5,4  1,0  

>= 55 anos 2.956 13,0  3.418 15,1  3.678 16,1  15,6  7,6  

         

Primeiro emprego 2.417 10,6  2.588 11,4  2.547 11,2  7,1  -1,6  

Novo emprego 20.341 89,4  20.015 88,6  20.230 88,8  -1,6  1,1  

         

<1º ciclo ens. básico 1.378 6,1  1.449 6,4  1.396 6,1  5,2  -3,7  

1º ciclo do ensino básico  6.025 26,5  5.956 26,4  5.734 25,2  -1,1  -3,7  

2º ciclo do ensino básico  4.920 21,6  4.548 20,1  4.645 20,4  -7,6  2,1  

3º ciclo do ensino básico  3.674 16,1  3.517 15,6  3.600 15,8  -4,3  2,4  

Ensino secundário 4.697 20,6  4.891 21,6  5.207 22,9  4,1  6,5  

Ensino superior 2.064 9,1  2.242 9,9  2.195 9,6  8,6  -2,1  

         

< 1 ano de inscrição 10.190 44,8  10.292 45,5  10.399 45,7  1,0  1,0  

>= 1 ano de inscrição 12.568 55,2  12.311 54,5  12.378 54,3  -2,0  0,5  
                  

Fonte: IEM, IP-RAM 
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Desemprego registado por género 

No final de 2015, 54,1% dos desempregados eram do género masculino, num total de 12.314 homens, 

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

se que o desemprego masculino diminui 1,2% enquanto que cresce em 3,2% para as mulheres, mantendo a 

tendência de redução do diferencial entre géneros, que se tinha alargado em 2012.  

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

com as mulheres a deterem um peso relativo de 51,9%, quer em termos da evolução face ao mês homólogo, 

em que ambos os géneros registaram um decréscimo significativo, com o desemprego masculino a diminuir 

ligeiramente mais (Homens: -8,4%; Mulheres: -6,2%). Assim, o desemprego feminino continua a ser 

predominante a nível nacional, situação contrária à regional. 

 

Evolução do desemprego registado por género - Situação no fim dos anos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IEM, IP-RAM 

 

Desemprego registado por grupo etário 

No final de 2015, registavam-se 2.926 jovens desempregados inscritos no IEM com menos de 25 anos, 

correspondendo a 12,8% do total dos desempregados e ao menor volume registado desde o final de 2010, ano 

em que os 2.620 jovens inscritos representavam 16,7% do total de candidatos no final de dezembro. 

Evolução do desemprego registado – Jovens / Adultos - Situação no fim dos anos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: IEM, IP-RAM 
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Assim, após verificar-se uma atenuação do ritmo de crescimento do desemprego registado neste grupo etário 

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

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

redução do número de jovens inscritos no final de 2015, uma vez que se desenvolveu uma metodologia e 

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

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

Face a 2014, o número de adultos inscritos aumentou em 1,4%, traduzindo-se em mais 277 adultos para um 

total de 19.851 inscritos com 25 ou mais anos. 

O aumento do desemprego dos adultos não foi homogéneo pelos seus diversos escalões etários, registando-se 

um decréscimo de 3,0% do número de inscritos com idade entre 25 a 34 anos, e o crescimento dos demais 

grupos, mais intenso no grupo dos que têm 55 ou mais anos, que apresenta uma variação de +7,6% face ao 

mês homólogo e totaliza 3.678 candidatos, um número bem superior ao volume de jovens inscritos. Os 3 

grupos etários intermédios (25-34 anos, 35-44 anos e 45-54 anos) apresentam um peso relativo similar, entre 

22% e 26% do total de inscritos, embora note-se um crescimento gradual do crescimento do grupo de maior 

idade. 

Evolução do desemprego registado por grupo etário - Situação no fim do ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IEM, IP-RAM 

 

Globalmente, os inscritos com 25 ou mais anos representam 87,2% do total do desemprego registado. Esta 

situação é similar à que se apura no Continente com o desemprego adulto a representar 87,5% do total 

registado. 

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

masculino é mais nítida quanto mais avançada é a idade dos inscritos, com os homens a representarem 61,0% 

dos candidatos a emprego com 55 ou mais anos. 
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Estrutura do desemprego registado por género, segundo o grupo etário 

Situação no fim do ano - 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IEM, IP-RAM 

 

Desemprego Registado por Habilitações Literárias 

Por habilitações literárias, verifica-se que 51,7% dos indivíduos à procura de emprego no final de 2015 

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

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

profissional, possam vir a contrariar esta situação a médio prazo. Não obstante esta predominância dos 

indivíduos sem a atual escolaridade obrigatória, destaca-se uma inversão nos níveis sequenciais de habilitação, 

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

ensino básico. 

Importa referir que, no fim de 2015, existiam 1.396 pessoas inscritas sem nenhum nível de instrução 

correspondendo a 6,1% do total. Os 5.734 desempregados com o 1º ciclo do ensino básico totalizam 25,2% do 

total, representando o maior grupo na classificação por habilitação. Como nota positiva, note-se que estes dois 

grupos de menor habilitação apresentam uma melhoria de -3,7%, ambos, face ao mês homólogo, contando-se 

menos 275 indivíduos com habilitações iguais ou inferiores ao 1º ciclo do ensino básico. 

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

32,5%, com os diplomados do ensino superior a representarem 9,6% dos desempregados. 

Estrutura do desemprego registado por habilitações literárias 

Situação no fim do ano - 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IEM, IP-RAM 
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Em termos de evolução no período, destaca-se a referida redução dos grupos com menores habilitações (-3,7), 

a par com a diminuição dos inscritos com diploma do ensino superior (-2,1%). Desta forma o ligeiro aumento 

global do nível de desemprego teve origem em grupos com habilitações menos extremas, destacando-se o 

crescimento de +6,5% do volume de inscritos detentores do ensino secundário. 

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

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

com baixas qualificações, iguais ou inferiores ao 2º ciclo do ensino básico, atinge 51,7% do total de 

desempregados inscritos na Madeira, sendo de 42,3% no continente, como se pode observar no gráfico 

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

habilitação, que também ronda os 6% no Continente. 

 

 

Estrutura do desemprego registado por habilitações literárias (%) - Madeira e Continente 

Situação no fim do ano - 2014 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

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

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

 

Estrutura do desemprego registado por género, segundo os níveis de habilitação 

Situação no fim do ano - 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IEM, IP-RAM 
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Podemos ainda constatar que o peso relativo dos jovens nos desempregados inscritos aumenta com o nível das 

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

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

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

jovens e adultos até 35 anos a representar, ainda, 5,4% dos desempregados sem habilitações, e 7,5% dos que 

possuem o 1º ciclo do ensino básico, enquanto que ascende a cerca de 56,1% nos que detêm um diploma do 

ensino secundário e a 68,4% dos diplomados do ensino superior. 

 

Estrutura do desemprego registado por grupo etário, segundo os níveis de habilitação (%) 

Situação no fim do ano – 2015 

 

Fonte: IEM, IP-RAM 

 

De forma complementar, destaca-se que cerca de 17,2% dos inscritos com menos de 25 anos não possuem o 

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

 

Desemprego registado por situação face à procura de emprego  

No final de 2015, 20.230 indivíduos procuravam novo emprego, correspondendo a 88,8 % do total dos 

desempregados inscritos, enquanto apenas 11,2% procuravam o primeiro emprego. Ambos estes grupos 

apresentam variações diminutas face ao mês homólogo, sendo mais significativo em termos de volume para o 

conjunto dos que procuram novo emprego, com mais 275 inscritos face a dezembro de 2014 (+1,1%). 

A estrutura dos inscritos por situação face ao emprego na Região é semelhante à registada no Continente, onde 

89,3% dos candidatos procuravam um novo emprego. 

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

procuram novo emprego (54,9%). No entanto, esta situação é invertida relativamente aos que procuram o 
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primeiro emprego, com as mulheres a atingirem 52,6% do total desta categoria. De facto, 12,8% das mulheres 

procuravam o primeiro emprego, descendo para 9,8% no caso dos homens. 

 

Estrutura do desemprego registado por género, segundo a situação face à procura de emprego 

Situação no fim do ano - 2015 

 

 

 

 

 

Fonte: IEM, IP-RAM 

 

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

anos, correspondendo a 59,4% dos jovens inscritos, enquanto que corresponde a apenas 4,1% dos candidatos 

adultos.  

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

Situação no fim do ano - 2015 

 
 

 

 

Fonte: IEM, IP-RAM 

 

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

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

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

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

 

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

Situação no fim do ano - 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

No que se refere ao tempo de duração do desemprego, verifica-se que 10.399 inscritos em final de dezembro 

de 2015 procuravam emprego há menos de 1 ano, correspondendo 45,7% do total do desemprego registado, 

um valor ligeiramente superior ao registado no final de 2014 (10.292 inscritos). Dentro do desemprego de 

curta duração, destaca-se o peso do desemprego de muito curta duração (com menos de 6 meses de inscrição), 

num total de 6.796 pessoas, correspondendo a 29,8% do total de desempregados. 

 

Estrutura do desemprego registado por tempo de inscrição 

Situação no fim do ano – 2015 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IEM, IP-RAM 

 

Em 2015 o número de candidatos a emprego com mais de 1 ano de inscrição estabilizou, após ter-se 

interrompido em 2014 o seu crescimento contínuo desde o início da crise económica que iniciou em finais de 

2008. 

Face a dezembro de 2014 registam-se mais 67 pessoas desempregadas há mais de 1 ano, traduzindo-se numa 

variação de +0,5%. Esta evolução traduz alguma melhoria pois não reflete inteiramente o crescimento de 3,5% 

da procura de emprego registada ao longo de 2014.  

A estabilização do volume de inscritos é visível quer nos desempregados com 12 a 24 meses de inscrição, quer 

nos desempregados de muito longa duração, com 24 ou mais meses de inscrição, com ambos os grupos a 

registarem variações de cerca de 0,5% face a dezembro de 2014. 

Assim, o número de desempregados que procuram emprego há mais de um ano ascende a 54,3% do total de 

inscritos no final de dezembro de 2015, num total de 12.378 utentes, dos quais 7.908 em situação de 

desemprego de muito longa duração (34,7% do total).  

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

duração corresponde a 46,7% do total de inscritos no final de 2015, apresentando uma redução de 12,4%  face 

a dezembro de 2014. 

O desemprego de curta duração apresenta um ligeiro aumento, de cerca de 1% face a 2014 (+107 inscritos) , 

em resultado de uma compensação parcial entre o número de inscritos há menos de 6 meses, que se reduz em 

295 inscritos (-4,2%) e o conjunto de desempregados com 6 a 12 meses de inscrição, que cresce com maior 

intensidade (+402 inscritos; +12,6%). Esta evolução é consentânea com a procura registada ao longo do ano de 
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2015, que apresenta uma procura mais forte no 1º semestre, face aos anos anteriores e uma melhoria da 

procura no 2º semestre face aos anteriores.   

Estrutura e evolução do desemprego registado por tempo de inscrição 

Situação no fim dos anos 

  2013 % 2014 % 2015 % 
Var % 

2014/13 
Var % 

2015/14 

         

TOTAL 22.758 100,0  22.603 100,0  22.777 100,0  -0,7  0,8 

< 1 ano de inscrição 10.190 44,8  10.292 45,5  10.399 45,7  1,0  1,0  

>= 1 ano de inscrição 12.568 55,2  12.311 54,5  12.378 54,3  -2,0  0,5  

         

< 6 meses 6.706 29,5  7.091 31,4  6.796 29,8  5,7  -4,2  

6 a 11 meses 3.484 15,3  3.201 14,2  3.603 15,8  -8,1  12,6  

12 a 23 meses 5.639 24,8  4.447 19,7  4.470 19,6  -21,1  0,5  

>= 24 meses 6.929 30,4  7.864 34,8  7.908 34,7  13,5  0,6  

         

Tempo médio de inscrição 
(meses) 

20,0 - 21,2 - 22,5 - 6,0  6,1  

Fonte: IEM, IP-RAM 

 

O tempo médio de inscrição aumentou novamente em 2015, com os indivíduos inscritos no fim do ano a 

estarem em média 22,5 meses à procura de emprego. O tempo de duração do desemprego na Região reflete 

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

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

ser mais longa. 

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

mais de 1 ano a corresponder aproximadamente ao seu peso global em cada género (global: 54,3%; homens: 

54,8% e mulheres: 53,8%). 

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

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

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

55,7% a estarem inscritos há menos de 6 meses e 16,2% com inscrição entre 6 e 12 meses, num total de cerca 

de 71,9% dos jovens à procura de emprego no final do ano em situação de desemprego de curta duração. Por 

outro lado, 74,7% dos inscritos com 55 ou mais anos estão desempregados há mais de um ano, desagregando-

se em 18,9% com inscrição entre 12 a 24 meses 55,8% em situação de desemprego de muito longa duração. 

Considerando os dois grupos etários mais elevados, 69,5% dos candidatos inscritos com 45 ou mais anos estão 

em situação de desemprego de longa duração. 
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Estrutura do desemprego registado por tempo de inscrição, segundo o grupo etário 

Situação no fim do ano - 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IEM, IP-RAM 

 

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

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

permanência em ficheiro. De facto, em 2015, os desempregados sem qualquer nível de habilitação ou com o 1º 

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

habilitações de nível secundário ou superior. Verifica-se assim que 72,8% dos desempregados sem qualquer 

nível de habilitação estavam desempregados há um ano ou mais, enquanto que este indicador ronda os 45% 

em níveis intermédios.  

Verificou-se o crescimento da proporção de desempregado de longa duração entre os diplomados, que passou 

de um peso relativo de 45,3% em 2014 para um nível de 50,2% no final de 2015, ultrapassando a proporção 

dos inscritos com habilitações intermédias. Conclui-se assim a situação dos diplomados tem vindo a agravar-se, 

aumentando o seu peso no desemprego registado nos últimos anos e o seu tempo de permanência na situação 

de desemprego. 

 

Estrutura do desemprego registado por tempo de inscrição, segundo as habilitações literárias 

Situação no fim do ano – 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

face ao mês homólogo. Em 2015, nesta tipologia de desempregados, 39,3%, procuravam emprego há um ano 

ou mais, o que representa uma degradação face a 2014, em que esta proporção se fixou em 35,4%. Por outro 

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

manteve-se no mesmo nível de 2014, abrangendo 56,2% do total de indivíduos deste grupo, no final de 2015.  

 

Estrutura do desemprego registado por tempo de inscrição, segundo a situação face ao emprego 

Situação no fim do ano – 2015 

 
 

 

 

 

 

 

Fonte: IEM, IP-RAM 

 

Desemprego registado por concelhos 

O maior número de desempregados concentra-se no concelho do Funchal, com 9.974 desempregados, o que 

representa 43,0% do total, destacando-se largamente dos restantes concelhos da Região. Seguem-se-lhe os 

concelhos de Santa Cruz e de Câmara de Lobos, que se mantêm similares em volume, com 3.457 e 3.403 

inscritos à procura de emprego, respetivamente, embora seja o primeiro ano em que o concelho de Santa Cruz 

ultrapassa o concelho de Câmara de Lobos. 

A concentração geográfica do desemprego é evidente se considerarmos que estes 3 concelhos representam 

73,1% do total de desemprego registado, ascendendo a 82,6% se incluirmos o concelho de Machico. 

Estrutura e evolução do desemprego registado por concelhos 

Situação no fim dos anos 

  2013 % 2014 % 2015 % 
Var % 

2014/13 
Var % 

2015/14 

TOTAL 22.758 100,0  22.603 100,0  22.777 100,0  -0,7% 0,8% 

Calheta 655 2,9  712 3,2  691 3,0  8,7% -2,9% 

Câmara de Lobos 3.505 15,4  3.351 14,8  3.403 14,9  -4,4% 1,6% 

Funchal 9.541 41,9  9.570 42,3  9.794 43,0  0,3% 2,3% 

Machico 2.268 10,0  2.235 9,9  2.159 9,5  -1,5% -3,4% 

Ponta do Sol 627 2,8  664 2,9  586 2,6  5,9% -11,7% 

Porto Moniz 144 0,6  159 0,7  168 0,7  10,4% 5,7% 

Ribeira Brava 1.070 4,7  1.041 4,6  1.042 4,6  -2,7% 0,1% 

Santa Cruz 3.471 15,3  3.325 14,7  3.457 15,2  -4,2% 4,0% 

Santana 569 2,5  603 2,7  552 2,4  6,0% -8,5% 

São Vicente 343 1,5  331 1,5  324 1,4  -3,5% -2,1% 

Porto Santo 565 2,5  612 2,7  601 2,6  8,3% -1,8% 

Fonte: IEM, IP-RAM 
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Desemprego registado por concelhos 

Situação no fim do ano – 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IEM, IP-RAM 

 

A evolução global de +0,8% do desemprego registado face a 2014 reflete uma influência positiva dos concelhos 

menores que compensam os aumentos registados nos 3 maiores concelhos, em termos do número de 

candidatos inscritos. O concelho de Ponta do Sol apresenta a melhor evolução, com uma variação de -11,7%, 

traduzindo-se em menos 78 inscritos face a dezembro de 2014, destacando-se ainda o concelho de Santana, 

com uma redução de 8,5% (-51 inscritos). Machico contribui também positivamente com -76 inscritos face ao 

mês homólogo, que corresponde a uma variação de -3,4%. 

Porto Moniz, com 168 inscritos em 2015, é o concelho com menor representatividade (0,7% do total), e o que 

apresenta maior crescimento face ao ano anterior (+5,7%) embora em termos absolutos se traduza em apenas 

mais 9 desempregados inscritos. 

Como mencionado anteriormente, 54,1% dos inscritos no final de 2015 são homens, refletindo os diversos 

concelhos da região, com exceção de Ponta do Sol em que os homens apenas representam 46,4% dos inscritos 

e do de Santa Cruz, em que se verifica o equilíbrio entre géneros no desemprego registado. 

Estrutura do desemprego registado por género, segundo o concelho 

Situação no fim do ano – 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fonte: IEM, IP-RAM 
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O ligeiro decréscimo global do desemprego masculino, contraposto pelo crescimento do número de mulheres 

desempregadas diminuiu o diferencial na maioria dos concelhos, embora tenha alargado nos concelhos de 

Porto Santo, Calheta, Santana e Machico. 

Porto Moniz continua a apresentar o maior peso relativo de desemprego masculino, com os homens à procura 

de emprego a corresponderem quase ao dobro das mulheres inscritas.  

A proporção dos jovens com menos de 25 anos é mais elevada nos concelhos de Ponta do Sol (21,3%) e Câmara 

de Lobos (16,6%), enquanto que o concelho da Calheta detém a menor proporção de jovens, com 10,9% de 

inscritos com idade menor que 25 anos.  

 

Estrutura do desemprego registado por grupo etário, segundo o concelho 

Situação no fim do ano – 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IEM, IP-RAM 

 

Desemprego registado por profissão 

Destacam-se entre as profissões dos desempregados inscritos no IEM, no final de 2015: 

“91 - Trabalhadores de limpeza” (12,8%); 

“52 - Vendedores” (9,8%); 

“71 - Trabalhadores qualificados da construção e similares, exceto eletricista” (9,4%); 

“51 - Trabalhadores dos serviços pessoais” (8,9%); 

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

transportes” (6,9%). 
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Estes cinco grupos de profissões expressavam, no seu conjunto, 47,7% do total de candidatos, correspondendo 

a 10.875 candidatos, um volume praticamente idêntico ao contabilizado no final de 2014 (+32 inscritos; +0,3%). 

Em termos de evolução homóloga, destaca-se o crescimento de 128,6% de “11 – Representantes do poder 

legislativo e órgãos executivos, dirigentes, diretores e gestores”, que no entanto se resume apenas a mais 9 

inscritos no final do ano.  

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

“71 - Trabalhadores qualificados da construção e similares, exceto eletricista” (-255 desempregados 

inscritos); 

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

transportes” (-135 desempregados inscritos); 

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

“52 - Vendedores” (+166 inscritos);  

“91 - Trabalhadores de limpeza” (+225 indivíduos). 
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Grupos de Profissões - CPP/10 2013 % 2014 % 2015 %
Var % 

2014/13

Var % 

2015/14

TOTAL 22.758 100,0 22.603 100,0 22.777 100,0 -0,7 0,8

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

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

03 Outro pessoal das Forças Armadas 13 0,1 12 0,1 7 0,0 -7,7 -41,7

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

diretores e gestores
11 0,0 7 0,0 16 0,1 -36,4 128,6

12 Diretores de serviços administrativos e comerciais 55 0,2 49 0,2 54 0,2 -10,9 10,2

13 Diretores de produção e de serviços especializados 16 0,1 17 0,1 19 0,1 6,3 11,8

14 Diretores de hotelaria, restauração, comércio e de outros 

serviços 

61 0,3 83 0,4 108 0,5 36,1 30,1

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

afins

440 1,9 526 2,3 508 2,2 19,5 -3,4

22 Profissionais de saúde 149 0,7 151 0,7 114 0,5 1,3 -24,5

23 Professores 314 1,4 346 1,5 338 1,5 10,2 -2,3

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

comerciais 

330 1,5 315 1,4 350 1,5 -4,5 11,1

25 Especialistas em tecnologias de informação e comunicação (TIC) 87 0,4 95 0,4 110 0,5 9,2 15,8

26 Especialistas em assuntos jurídicos, sociais, artísticos e culturais 399 1,8 464 2,1 461 2,0 16,3 -0,6

31 Técnicos e profissões das ciências e eng., de nível intermédio 462 2,0 415 1,8 399 1,8 -10,2 -3,9

32 Técnicos e profissionais, de nível intermédio da saúde 200 0,9 204 0,9 203 0,9 2,0 -0,5

33 Técn. nível interm. das áreas financeira, administ. e dos negócios 564 2,5 514 2,3 553 2,4 -8,9 7,6

34 Técn. nível interm. serv. jurídicos, sociais, desport., cult. e simil. 269 1,2 344 1,5 347 1,5 27,9 0,9

35 Técnicos das tecnologias de informação e comunicação 218 1,0 226 1,0 233 1,0 3,7 3,1

41 Empregados escritório, secret. e operad. proces. de dados 1.278 5,6 1.272 5,6 1.319 5,8 -0,5 3,7

42 Pessoal de apoio direto a clientes 533 2,3 509 2,3 584 2,6 -4,5 14,7

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

registo
376 1,7 372 1,6 344 1,5 -1,1 -7,5

44 Outro pessoal de apoio de tipo administrativo 46 0,2 45 0,2 43 0,2 -2,2 -4,4

51 Trabalhadores dos serviços pessoais 1.989 8,7 1.987 8,8 2.018 8,9 -0,1 1,6

52 Vendedores 2.061 9,1 2.057 9,1 2.223 9,8 -0,2 8,1

53 Trabalhadores dos cuidados pessoais e similares 544 2,4 565 2,5 622 2,7 3,9 10,1

54 Pessoal dos serviços de proteção e segurança 285 1,3 263 1,2 270 1,2 -7,7 2,7

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

mercado
317 1,4 376 1,7 382 1,7 18,6 1,6

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

mercado
341 1,5 311 1,4 350 1,5 -8,8 12,5

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

subsist.
45 0,2 46 0,2 47 0,2 2,2 2,2

71 Trab. qualificados da construção e similares, exceto eletricista 2.663 11,7 2.397 10,6 2.142 9,4 -10,0 -10,6

72 Trabalhadores qual. da metalurgia, metalomecânica e similares 634 2,8 550 2,4 504 2,2 -13,2 -8,4

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

artesãos e simil.
35 0,2 39 0,2 34 0,1 11,4 -12,8

74 Trabalhadores qualificados em eletricidade e em eletrónica 340 1,5 340 1,5 293 1,3 0,0 -13,8

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

artesanato 
435 1,9 456 2,0 410 1,8 4,8 -10,1

81 Operadores de instalações fixas e máquinas 273 1,2 246 1,1 209 0,9 -9,9 -15,0

82 Trabalhadores da montagem 19 0,1 17 0,1 12 0,1 -10,5 -29,4

83 Condutores de veículos e operadores de equipamentos móveis 1.210 5,3 1.107 4,9 1.053 4,6 -8,5 -4,9

91 Trabalhadores de limpeza 2.586 11,4 2.701 11,9 2.926 12,8 4,4 8,3

92 Trab. não qual. da agricultura, produção animal, pesca e floresta 25 0,1 41 0,2 45 0,2 64,0 9,8

93 Trab. não qual. da ind. extrativa, construção, ind. transf. e transp. 1.916 8,4 1.701 7,5 1.566 6,9 -11,2 -7,9

94 Assistentes na preparação de refeições 707 3,1 716 3,2 752 3,3 1,3 5,0

95 Vendedores ambulantes (exceto alimentos) e prestadores serv. 

na rua
7 0,0 9 0,0 11 0,0 28,6 22,2

96 Trabalhadores dos resíduos e de outros serviços elementares 502 2,2 709 3,1 796 3,5 41,2 12,3

Fonte: IEM, IP-RAM

Estrutura e evolução do desemprego registado por grupo de profissões 

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

Situação no fim do ano - 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IEM, IP-RAM 

 

A estrutura do desemprego por género pelos grupos de profissões manteve-se razoavelmente inalterada, com 

quase metade dos homens (42,7%) a concentrarem-se em apenas 4 grupos de profissões, destacando-se nestas 

as profissões relacionadas com a construção: 

“71 - Trabalhadores qualificados da construção e similares, exceto eletricista” (17,4% dos homens); 

“93 - Trabalhadores não qualificados da indústria extrativa, construção, ind. transformadora e transportes” (10,3%); 

“83 - Condutores de veículos e operadores de equipamentos móveis” (8,5%); 

“51 - Trabalhadores dos serviços pessoais” (6,6%). 
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Estrutura do desemprego registado por grupos de profissões (CPP/10), segundo o género - Situação no fim do ano - 2015 

  
 

  Homens % Mulheres % TOTAL % 
% Homens 

no total 

TOTAL 12.314 100,0 10.463 100,0 22.777 100,0 54,1 

1 Oficiais das Forças Armadas 2 0,0 - 0,0 2 0,0 100,0 

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

3 Outro pessoal das Forças Armadas 7 0,1 - 0,0 7 0,0 100,0 

11 Represent. do poder legisl. e órgãos exec., dirigentes, diretores e gestores 15 0,1 1 0,0 16 0,1 93,8 

12 Diretores de serviços administrativos e comerciais 31 0,3 23 0,2 54 0,2 57,4 

13 Diretores de produção e de serviços especializados 15 0,1 4 0,0 19 0,1 78,9 

14 Diretores de hotelaria, restauração, comércio e de outros serviços  61 0,5 47 0,4 108 0,5 56,5 

21 Especialistas das ciências físicas, matemáticas, eng. e técnicas afins 316 2,6 192 1,8 508 2,2 62,2 

22 Profissionais de saúde 26 0,2 88 0,8 114 0,5 22,8 

23 Professores 73 0,6 265 2,5 338 1,5 21,6 

24 Especialistas finanças, contab., org. administ., relações púb. e comerciais  167 1,4 183 1,7 350 1,5 47,7 

25 Especialistas em tecnologias de informação e comunicação (TIC) 93 0,8 17 0,2 110 0,5 84,5 

26 Especialistas em assuntos jurídicos, sociais, artísticos e culturais 130 1,1 331 3,2 461 2,0 28,2 

31 Técnicos e profissões das ciências e engenharia, de nível intermédio 355 2,9 44 0,4 399 1,8 89,0 

32 Técnicos e profissionais, de nível intermédio da saúde 61 0,5 142 1,4 203 0,9 30,0 

33 Técn. nível interm. das áreas financeira, administ. e dos negócios 334 2,7 219 2,1 553 2,4 60,4 

34 Técn. nível interm. serv. jurídicos, sociais, desport., culturais e simil. 187 1,5 160 1,5 347 1,5 53,9 

35 Técnicos das tecnologias de informação e comunicação  216 1,8 17 0,2 233 1,0 92,7 

41 Empregados escritório, secret. em geral e operad. proces. de dados  397 3,2 922 8,8 1.319 5,8 30,1 

42 Pessoal de apoio direto a clientes  217 1,8 367 3,5 584 2,6 37,2 

43 Operadores dados, contab., estatíst., serv. financ.e relac. com o registo 275 2,2 69 0,7 344 1,5 79,9 

44 Outro pessoal de apoio de tipo administrativo  29 0,2 14 0,1 43 0,2 67,4 

51 Trabalhadores dos serviços pessoais 814 6,6 1.204 11,5 2.018 8,9 40,3 

52 Vendedores 596 4,8 1.627 15,6 2.223 9,8 26,8 

53 Trabalhadores dos cuidados pessoais e similares 21 0,2 601 5,7 622 2,7 3,4 

54 Pessoal dos serviços de proteção e segurança  256 2,1 14 0,1 270 1,2 94,8 

61 Agricultores e trab. qualif. agricult. e prod. animal, orientados p/ o mercado 348 2,8 34 0,3 382 1,7 91,1 

62 Trab. qualificados da floresta, pesca e caça, orientados para o mercado 348 2,8 2 0,0 350 1,5 99,4 

63 Agricult., criadores de animais, pescadores, caçadores e colet. de subsist. 39 0,3 8 0,1 47 0,2 83,0 

71 Trab. qualificados da construção e similares, exceto eletricista  2.139 17,4 3 0,0 2.142 9,4 99,9 

72 Trabalhadores qual. da metalurgia, metalomecânica e similares 501 4,1 3 0,0 504 2,2 99,4 

73 Trab. qual. impressão, fabrico instrum. precisão, joalheiros, artesãos e simil. 26 0,2 8 0,1 34 0,1 76,5 

74 Trabalhadores qualificados em eletricidade e em eletrónica 288 2,3 5 0,0 293 1,3 98,3 

75 Trab. transf. alimentos, madeira, vestuário e outras ind., e artesanato  227 1,8 183 1,7 410 1,8 55,4 

81 Operadores de instalações fixas e máquinas 109 0,9 100 1,0 209 0,9 52,2 

82 Trabalhadores da montagem 12 0,1 - 0,0 12 0,1 100,0 

83 Condutores de veículos e operadores de equipamentos móveis  1.041 8,5 12 0,1 1.053 4,6 98,9 

91 Trabalhadores de limpeza 254 2,1 2.672 25,5 2.926 12,8 8,7 

92 Trab. não qual. da agricultura, produção animal, pesca e floresta  37 0,3 8 0,1 45 0,2 82,2 

93 Trab. não qual. da ind. extrativa, construção, ind. transf. e transp. 1.267 10,3 299 2,9 1.566 6,9 80,9 

94 Assistentes na preparação de refeições 294 2,4 458 4,4 752 3,3 39,1 

95 Vendedores ambulantes (exceto alimentos) e prestadores serv. na rua 8 0,1 3 0,0 11 0,0 72,7 

96 Trabalhadores dos resíduos e de outros serviços elementares  682 5,5 114 1,1 796 3,5 85,7 
                  

Fonte: IEM, IP-RAM 

Por outro lado, mantinha-se uma vasta maioria de mulheres à procura de emprego em profissões associadas 

aos serviços e comércio, de entre as quais 4 se destacam largamente (61,4% do total):  

“91 - Trabalhadores de limpeza” (25,5% das mulheres); 

“52 - Vendedores” (15,6%); 

“51 - Trabalhadores dos serviços pessoais” (11,5%); 

“41 - Empregados de escritório, secretariado em geral e operadores de processamento de dados” (8,8%). 
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Estrutura do desemprego registado por género, segundo os grupos de profissões (CPP/10) (%) 

Situação no fim do ano - 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IEM, IP-RAM 

 

Desemprego registado (novo emprego) por atividade económica de origem do desemprego 

Face a 2014, regista-se um aumento de 215 inscritos à procura de novo emprego, correspondente a uma 

variação de +1,1%. Este aumento é superior em termos relativos à variação global do número de candidatos, 

que é atenuada pela redução de -1,6% registado na procura de 1º emprego (-41 inscritos). 
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Relativamente à atividade económica de origem do desemprego, dos 20.230 desempregados que aguardavam 

por um novo emprego, 69,5% eram oriundos de atividades de Serviços, 27,4% provinham do setor da indústria 

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

 

Estrutura e evolução do novo emprego por atividade económica 

Situação no fim dos anos 

    2013 % 2014 % 2015 % 
Var % 

2014/13 
Var % 

2015/14 

 TOTAL 20.341 100,0 20.015 100,0 20.230 100,0 -1,6 1,1 

 Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca 619 3,0 620 3,1 630 3,1 0,2 1,6 

 Indústria, energia e água e construção 6.796 33,4 6.005 30,0 5.540 27,4 -11,6 -7,7 

 Indústrias extrativas 37 0,2 38 0,2 32 0,2 2,7 -15,8 

 Indústrias alimentares das bebidas e do tabaco 643 3,2 639 3,2 622 3,1 -0,6 -2,7 

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

 Indústria do vestuário 30 0,1 34 0,2 37 0,2 13,3 8,8 

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

 Indústria da madeira e da cortiça 161 0,8 143 0,7 120 0,6 -11,2 -16,1 

 Indústrias do papel, impressão e reprodução 56 0,3 44 0,2 46 0,2 -21,4 4,5 

 Fab. prod. petrolíf., químicos., farmac., borracha e plástico  56 0,3 47 0,2 57 0,3 -16,1 21,3 

 Fabricação de outros produtos minerais não metálicos 109 0,5 101 0,5 84 0,4 -7,3 -16,8 

 Indústrias metalúrgicas de base e fab. produtos metálicos 228 1,1 176 0,9 158 0,8 -22,8 -10,2 

 Fab. equip. informático, elétrico, máq. e equip. n.e. 37 0,2 23 0,1 27 0,1 -37,8 17,4 

 Fab. veíc. automóveis e outro equip.de transporte 8 0,0 9 0,0 6 0,0 12,5 -33,3 

 Fab.mobiliário, repar. inst máq. e equip., e outras ind. transf. 75 0,4 69 0,3 70 0,3 -8,0 1,4 

 Eletricidade, gás e água, saneamento, resíduos e despoluição 64 0,3 63 0,3 68 0,3 -1,6 7,9 

 Construção 5.193 25,5 4.513 22,5 4.107 20,3 -13,1 -9,0 

 Serviços 12.926 63,5 13.390 66,9 14.060 69,5 3,6 5,0 

 Comércio, manut. repar. veículos automóveis e motociclos 424 2,1 410 2,0 423 2,1 -3,3 3,2 

 Comércio por grosso e a retalho 3.298 16,2 3.166 15,8 3.238 16,0 -4,0 2,3 

 Transportes e armazenagem 427 2,1 426 2,1 403 2,0 -0,2 -5,4 

 Alojamento, restauração e similares 3.018 14,8 3.016 15,1 3.227 16,0 -0,1 7,0 

 Atividades de informação e de comunicação 214 1,1 211 1,1 179 0,9 -1,4 -15,2 

 Atividades financeiras e de seguros 138 0,7 133 0,7 182 0,9 -3,6 36,8 

 Atividades imobiliárias, administ. e dos serviços de Apoio 1.528 7,5 1.492 7,5 1.591 7,9 -2,4 6,6 

 Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares 409 2,0 392 2,0 341 1,7 -4,2 -13,0 

 Admin. Pública, educação, Atividades de saúde e apoio social 1.391 6,8 1.788 8,9 1.864 9,2 28,5 4,3 

 Outras atividades de serviços 2.079 10,2 2.356 11,8 2.612 12,9 13,3 10,9 

Fonte: IEM, IP-RAM 

 

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

totalizarem 10.572 inscritos à procura de novo emprego, correspondendo a 52,3% do total: “Construção” 

(4.107 inscritos; 20,3% do total), “Comércio por grosso e a retalho” (3.238; 16,0%) e “Alojamento, restauração 

e similares” (3.227 inscritos; 16,0%). Mas destacam-se também as “Outras atividades de serviços” (2.612 

inscritos; 12,9%) - que incluem as atividades das organizações associativas, de reparação de bens de uso 

pessoal e outros serviços pessoais não incluídos noutras secções. Estes 4 grupos de atividade económica de 

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

O setor primário contabiliza apenas mais 10 inscritos face ao ano anterior, enquanto que o número de 

desempregados inscritos em atividades de Serviços aumentou face a 2014, tendo sido parcialmente 

compensado pela diminuição verificada no setor da “Indústria, energia e água e construção”.  
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A “Fabricação de veículos automóveis e outro equipamentos de transporte” apresenta a maior taxa de variação 

homóloga negativa, de -33,8%, traduzindo-se, no entanto, em apenas -2 candidatos a novo emprego. Do mesmo 

modo, as “Atividades financeiras e de seguros” apresentam a maior variação positiva, com +36,8% face a 2014, 

correspondendo a apenas +44 inscritos. 

Variação homóloga do desemprego registado por atividade económica (%) 

Situação no fim do ano - 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IEM, IP-RAM 

 

Em termos absolutos, destaca-se a redução de inscritos oriundos da “Construção”, que contabiliza menos 406 

candidatos face a 2014, mantendo a tendência decrescente dos últimos anos. Face a dezembro de 2013 registam-

se menos 1.086 desempregados provenientes deste subsetor (variação de -20,9%). Em contrapartida, os outros 2 

subsetores mais significativos apresentam um crescimento contínuo no período mas de menor intensidade. 
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Efetivamente, o setor dos serviços continua a aumentar a sua representatividade nas áreas de origem do 

desemprego, mas destacam-se no triénio os subsetores “Outras atividades de serviços”, com mais 553 candidatos 

a novo emprego face a 2013, e “Administração Pública, educação, atividades de saúde e apoio social”, com mais 

473 inscritos. 

 

À semelhança do desemprego global, 54,9% dos candidatos a novo emprego são homens, num total de 11.107 

inscritos. 

Destaca-se que 89,9% das mulheres inscritas à procura de novo emprego provinham do setor terciário. Deste 

modo, os homens representavam a maioria dos desempregados provenientes do setor da agricultura (83,8%) e 

do setor da indústria (85,2 %), enquanto as mulheres tinham uma maior importância no setor dos serviços 

(58,3%), onde o desequilíbrio de géneros é menor.  

Estrutura do desemprego registado (novo emprego) por atividade económica, segundo o género 

Situação no fim do ano – 2015 

  H % M % HM % 
% Homens 

no total 

TOTAL 11.107 100,0 9.123 100,0 20.230 100,0 54,9 

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca 528 4,8 102 1,1 630 3,1 83,8 

Indústria, energia e água e construção 4.721 42,5 819 9,0 5.540 27,4 85,2 

Indústrias extrativas 29 0,3 3 0,0 32 0,2 90,6 

Indústrias alimentares das bebidas e do tabaco 302 2,7 320 3,5 622 3,1 48,6 

Fabricação de têxteis 8 0,1 97 1,1 105 0,5 7,6 

Indústria do vestuário 6 0,1 31 0,3 37 0,2 16,2 

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

Indústria da madeira e da cortiça 103 0,9 17 0,2 120 0,6 85,8 

Indústrias do papel, impressão e reprodução 28 0,3 18 0,2 46 0,2 60,9 

Fab. prod. petrolíf., químicos, farmac., borracha e plástico  48 0,4 9 0,1 57 0,3 84,2 

Fabricação de outros produtos minerais não metálicos 77 0,7 7 0,1 84 0,4 91,7 

Indústrias metalúrgicas de base e fab. produtos metálicos 141 1,3 17 0,2 158 0,8 89,2 

Fab. equip. informático, elétrico, máq. e equip. n.e. 24 0,2 3 0,0 27 0,1 88,9 

Fab. veíc. automóveis e outro equip.de transporte 5 0,0 1 0,0 6 0,0 83,3 

Fab.mobiliário, repar. inst máq. e equip., e outras ind. transf. 51 0,5 19 0,2 70 0,3 72,9 

Eletricidade, gás e água, saneamento, resíduos e despoluição 42 0,4 26 0,3 68 0,3 61,8 

Construção 3.857 34,7 250 2,7 4.107 20,3 93,9 

Serviços 5.858 52,7 8.202 89,9 14.060 69,5 41,7 

Comércio, manut. repar. veículos automóveis e motociclos 337 3,0 86 0,9 423 2,1 79,7 

Comércio por grosso e a retalho 1.348 12,1 1.890 20,7 3.238 16,0 41,6 

Transportes e armazenagem 292 2,6 111 1,2 403 2,0 72,5 

Alojamento, restauração e similares 1.222 11,0 2.005 22,0 3.227 16,0 37,9 

Atividades de informação e de comunicação 117 1,1 62 0,7 179 0,9 65,4 

Atividades financeiras e de seguros 108 1,0 74 0,8 182 0,9 59,3 

Atividades imobiliárias, administ. e dos serviços de Apoio 707 6,4 884 9,7 1.591 7,9 44,4 

Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares 146 1,3 195 2,1 341 1,7 42,8 

Administ. pública, educação, atividades de saúde e apoio social 722 6,5 1.142 12,5 1.864 9,2 38,7 

Outras atividades de serviços 859 7,7 1.753 19,2 2.612 12,9 32,9 
                

Fonte: IEM, IP-RAM 

 

Por ramo de atividade económica, a “Construção” é o subsector de origem de 34,7% dos homens candidatos a 

novo emprego e apresenta-se como a atividade onde os homens têm uma maior representatividade (93,9%). 
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O peso relativo dos homens é também muito elevado na “Fabricação de outros produtos minerais não 

metálicos” (91,7%) , “Indústrias extrativas” (90,6%), “Indústrias metalúrgicas de base e fabricação de produtos 

metálicos” (89,2%) e “Fabricação de equipamento informático, elétrico, máquinas e equipamento não 

especificado” (88,9%). 

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

“Fabricação de têxteis” (92,4%) e da “Indústria do vestuário” (83,8%), estes subsectores correspondem apenas 

a 1,4% das candidatas a emprego, com as mulheres a serem mais representativas essencialmente em diversas 

categorias do setor dos serviços. 

 

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

Situação no fim do ano - 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Ao longo de 2015, registaram-se 15.802 candidaturas a emprego por desempregados, testemunhando uma 

relativa estabilização do nível da procura anual nos últimos anos para valores entre as 15 a 16 mil inscrições 

por ano, com os valores máximos a serem atingidos em 2009 e em 2012, em função da crise que iniciou em 

fanais de 2008. 

Note-se que mesmo no período anterior à crise, o volume anual de procura estava a crescer de forma 

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

em 2009, primeiro ano de impacto da crise económica e financeira no mercado de trabalho (+23,4%; +3.151 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de 3,5%. Por sua vez o ano de 2015 não apresentou uma tendência clara de agravamento ou melhoria, com a  

estabilização da taxa de desemprego regional dos últimos trimestres do ano. Deste modo, o nível de procura 

registado em 2015 reduziu-se ligeiramente (-1,0%) face ao volume apurado no ano anterior. 

 

Evolução anual da procura de emprego ao longo dos anos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IEM, IP-RAM 

 

O ano de 2015 manteve o comportamento dos anos anteriores, de baixo número de inscritos nos meses de 

abril a junho, e com valor muito elevado no mês de janeiro, testemunhando a sazonalidade da Região, marcada 

pelo calendário de eventos turísticos e de períodos típicos de férias. 
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À semelhança de anos anteriores, o mês de janeiro apresenta a maior variação mensal, passando de 1.058 

inscrições em dezembro de 2015 para 1.711 em janeiro de 2016, sendo seguido do mês de setembro, segundo 

maior em volume, que apresenta uma variação de +48,2% face ao mês de agosto. Novamente o mês de 

setembro traduz a influência da transição entre anos letivos, que liberta quer jovens, quer profissionais para o 

mercado de trabalho. Efetivamente, a procura ao longo do mês de setembro reflete o aumento significativo do 

número de inscrições de indivíduos  já tiveram uma experiência profissional anterior (+57,6% face a agosto; 

+496 inscrições), o crescimento de inscrições de diplomados do ensino superior (+228,7%; +359 inscrições) e 

dos inscritos para a profissão de “professores” (+1.058%; +328 inscrições). O mês de dezembro por outro lado, 

repete o comportamento de decréscimo de inscrições, com menos 552 inscrições do que em novembro, 

registando o valor mais baixo para este mês desde 2012. 

 

Evolução mensal da procura de emprego ao longo dos meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IEM, IP-RAM 

 

Desempregados inscritos por motivo de inscrição 

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

5.404 inscrições no ano, representando 34,2% dos que recorreram ao IEM em 2015. Após uma ligeira quebra 

em 2013, compensada em 2014, este motivo de inscrição apresenta uma ligeira diminuição em 2015, 

mantendo-se nos níveis dos últimos anos. 

Desempregados inscritos por motivo de inscrição 

Movimento ao longo dos anos 

 2013 % 2014 % 2015 % 
Var % 

2014/13 
Var % 

2015/14 
         

TOTAL 15.421 100,0 15.966 100,0 15.802 100,0 3,5 -1,0 

Ex-estudantes 2.298 14,9 2.483 15,6 2.379 15,1 8,1 -4,2 

Fim de formação 119 0,8 44 0,3 43 0,3 -63,0 -2,3 

Despedido 1.679 10,9 1.400 8,8 1.314 8,3 -16,6 -6,1 

Despediu-se 994 6,4 983 6,2 1.034 6,5 -1,1 5,2 

Despedimento por mútuo acordo 976 6,3 644 4,0 559 3,5 -34,0 -13,2 

Fim de trabalho não permanente 4.743 30,8 5.472 34,3 5.404 34,2 15,4 -1,2 

Ex-trabalhador por conta própria 285 1,8 242 1,5 288 1,8 -15,1 19,0 

Outros ex-inativos* 2.309 15,0 2.290 14,3 2.240 14,2 -0,8 -2,2 

Outros ** 2.018 13,1 2.408 15,1 2.541 16,1 19,3 5,5 
                  

* Inclui domésticas, reformados e outros indivíduos em situação de inatividade que decidiram procurar um emprego por conta de outrem. 

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

Fonte: IEM, IP-RAM 
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O número de inscritos cujo motivo de inscrição recai na categoria “Outros”, que agrega reinscrições após 

anulações, transferências de processo etc., continua a evidenciar uma tendência de crescimento, mesmo num 

cenário de estabilização do número global de inscrições, com mais 133 inscritos (+5,5%) face a 2014 e mais 523 

inscrtios dface a 2013 (+25,5%), representando já 16,1% do total de inscrições realizadas ao longo do ano. 

 

Desempregados inscritos motivo de inscrição 

Movimento ao longo dos anos 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IEM, IP-RAM 

 

Deve ainda ser destacado o decréscimo de 4,2% do número de ex-estudantes a inscreverem-se ao longo de 

2015, a par com a descida da procura por parte de jovens (-5,3%) e de candidatos à procura do primeiro 

emprego (-5,2%). 

Em contrapartida, regista-se o aumento face a 2014 dos que estão desempregados na qualidade de Ex-

trabalhador por conta própria (+46 inscritos; +19,0%), retomando o volume registado ao longo de 2013 e ainda 

dos que se inscrevem após se terem despedido do emprego anterior (+51 inscritos; +5,2%). 

 

Desempregados inscritos por grupo de profissão 

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

na classificação portuguesa das profissões de 2010 (CPP/2010), destaca a elevada representatividade de 4 

grupos, que, juntos, representam 42,6% dos inscritos ao longo de 2015: 

“51 - Trabalhadores dos serviços pessoais” (13,7%);  

“52 - Vendedores” (11,9%);  

“91 - Trabalhadores de limpeza” (10,3%);  

“71 - Trabalhadores qualificados da construção e similares, exceto eletricista” (6,7%). 

Em 2015, o peso dos inscritos na profissão “93 - Trabalhadores não qualificados da indústria extrativa, 

construção, indústria transformadora e transportes” manteve a tendência decrescente, embora continue a ser 

a 5ª profissão mais representativa com 5,2% dos inscritos. Destaca-se ainda o grupo profissional “Empregados 

escritório, secretariado e operadores de processamento de dados” que contabiliza 4,7% das inscrições ao longo 

do ano, reduzindo-se ligeiramente para um volume e peso relativo semelhantes ao registado em 2013 e 2012. 
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2013 % 2014 % 2015 %
Var % 

2014/13

Var % 

2015/14

TOTAL 15.421 100,0 15.966 100,0 15.802 100,0 3,5 -1,0

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

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

03 Outro pessoal das Forças Armadas 4 0,0 2 0,0 9 0,1 -50,0 350,0

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

diretores e gestores
7 0,0 7 0,0 12 0,1 - 71,4

12 Diretores de serviços administrativos e comerciais 29 0,2 26 0,2 35 0,2 -10,3 34,6

13 Diretores de produção e de serviços especializados 11 0,1 7 0,0 12 0,1 -36,4 71,4

14 Diretores de hotelaria, restauração, comércio e de outros 

serviços 

36 0,2 55 0,3 88 0,6 52,8 60,0

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

afins

367 2,4 403 2,5 339 2,1 9,8 -15,9

22 Profissionais de saúde 195 1,3 175 1,1 157 1,0 -10,3 -10,3

23 Professores 474 3,1 628 3,9 524 3,3 32,5 -16,6

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

comerciais 
241 1,6 278 1,7 279 1,8 15,4 0,4

25 Especialistas em tecnologias de informação e comunicação (TIC) 84 0,5 68 0,4 93 0,6 -19,0 36,8

26 Especialistas em assuntos jurídicos, sociais, artísticos e culturais 311 2,0 363 2,3 298 1,9 16,7 -17,9

31 Técnicos e profissões das ciências e eng., de nível intermédio 222 1,4 192 1,2 201 1,3 -13,5 4,7

32 Técnicos e profissionais, de nível intermédio da saúde 150 1,0 145 0,9 142 0,9 -3,3 -2,1

33 Técn. nível interm. das áreas financeira, administ. e dos negócios 384 2,5 337 2,1 380 2,4 -12,2 12,8

34 Técn. nível interm. serv. jurídicos, sociais, desport., cult. e simil. 243 1,6 329 2,1 292 1,8 35,4 -11,2

35 Técnicos das tecnologias de informação e comunicação 193 1,3 181 1,1 172 1,1 -6,2 -5,0

41 Empregados escritório, secret. e operad. proces. de dados 730 4,7 810 5,1 736 4,7 11,0 -9,1

42 Pessoal de apoio direto a clientes 362 2,3 431 2,7 493 3,1 19,1 14,4

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

registo
223 1,4 240 1,5 230 1,5 7,6 -4,2

44 Outro pessoal de apoio de tipo administrativo 35 0,2 37 0,2 41 0,3 5,7 10,8

51 Trabalhadores dos serviços pessoais 1.969 12,8 2.125 13,3 2.159 13,7 7,9 1,6

52 Vendedores 1.676 10,9 1.738 10,9 1.878 11,9 3,7 8,1

53 Trabalhadores dos cuidados pessoais e similares 395 2,6 459 2,9 417 2,6 16,2 -9,2

54 Pessoal dos serviços de proteção e segurança 194 1,3 179 1,1 166 1,1 -7,7 -7,3

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

mercado
183 1,2 223 1,4 260 1,6 21,9 16,6

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

mercado

360 2,3 326 2,0 397 2,5 -9,4 21,8

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

subsistência
37 0,2 25 0,2 22 0,1 -32,4 -12,0

71 Trab. qualificados da construção e similares, exceto eletricista 1.356 8,8 1.122 7,0 1.063 6,7 -17,3 -5,3

72 Trabalhadores qual. da metalurgia, metalomecânica e similares 346 2,2 300 1,9 333 2,1 -13,3 11,0

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

artesãos e simil.
11 0,1 22 0,1 13 0,1 100,0 -40,9

74 Trabalhadores qualificados em eletricidade e em eletrónica 217 1,4 218 1,4 202 1,3 0,5 -7,3

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

artesanato 

270 1,8 262 1,6 273 1,7 -3,0 4,2

81 Operadores de instalações fixas e máquinas 126 0,8 102 0,6 71 0,4 -19,0 -30,4

82 Trabalhadores da montagem 11 0,1 9 0,1 5 0,0 -18,2 -44,4

83 Condutores de veículos e operadores de equipamentos móveis 599 3,9 548 3,4 538 3,4 -8,5 -1,8

91 Trabalhadores de limpeza 1.532 9,9 1.587 9,9 1.632 10,3 3,6 2,8

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

93 Trab. não qual. da ind. extrativa, construção, ind. transf. e transp. 1.015 6,6 884 5,5 825 5,2 -12,9 -6,7

94 Assistentes na preparação de refeições 498 3,2 571 3,6 615 3,9 14,7 7,7

95 Vendedores ambulantes (exceto alimentos) e prestadores serv. 

na rua

5 0,0 4 0,0 3 0,0 -20,0 -25,0

96 Trabalhadores dos resíduos e de outros serviços elementares 302 2,0 509 3,2 356 2,3 68,5 -30,1

Fonte: IEM , IP-RAM

Desempregados inscritos por grupos de profissões - Movimento ao longo dos anos 
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De referir ainda que face ao ano anterior, a evolução da procura por profissões evidencia o comportamento do 

grupo “03 - Outro pessoal das Forças Armadas”, que, embora apresente uma evolução de +350,0% face a 2014, 

não tem impacto global no volume da oferta face ao reduzido número de inscritos. 

 

Desempregados inscritos por Grandes Grupos de Profissões - Movimento ao longo dos anos 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IEM, IP-RAM 

 

A concentração em determinadas profissões é mais nítida quando se considera o género feminino, com três 

profissões no âmbito da prestação de serviços, a representarem 53,3% da respetiva procura: “91 - Trabalhadores 

de limpeza” (19,8%), “52 - Vendedores” (17,7%) e “51 - Trabalhadores dos serviços pessoais” (15,8%). 

Os candidatos de género masculino procuram essencialmente as 5 profissões seguintes: “71 - Trabalhadores 

qualificados da construção e similares, exceto eletricista” (12,8%); “51 - Trabalhadores dos serviços pessoais” 

(11,8%); “93 - Trabalhadores não qualificados da indústria extrativa, construção, indústria transformadora e 

transportes” (8,1%), “52 – Vendedores” (6,6%) e “83 - Condutores de veículos e operadores de equipamentos 

móveis” (6,4%), num total de 45,7% do total das respetivas candidaturas. 

Ao longo de 2015, registaram-se 8.279 inscrições por homens e 7.523 inscrições para emprego por mulheres, 

pelo que o decréscimo da procura verificada em 2015 decorre da redução de inscrições de mulheres face ao 

ano anterior, embora se tenha verificado o aumento do desemprego feminino no final do ano. 

De facto, a redução global da procura face a 2014 corresponde a menos 164 inscrições ao longo do ano, 

originada por menos 165 candidaturas femininas e mais 1 candidatura masculina. Embora o número de 

inscrições masculinas se mantenha praticamente inalterado desde 2013 é neste género que se observam as 

maiores variações em volume, por grupos de profissões, com a redução do grupo dos “96 - Trabalhadores dos 

resíduos e de outros serviços elementares” (-113 inscritos) a ser compensada pelo crescimento dos inscritos 

para “52 – Vendedores” (+102 inscritos). 

Já as inscrições femininas decrescem mais significativamente nos grupos profissionais “23 – Professores” (-75 

inscritas”, “26 - Especialistas em assuntos jurídicos, sociais, artísticos e culturais” (-46 inscritas) e “41 - 

Empregados escritório, secretariado em geral e operadores de processamento de dados” (-44 inscritas), 

enquanto cresce nas profissões mais representativas “91 - Trabalhadores de limpeza” (+46 inscritas) e “52 – 

Vendedores” (+38 inscritas). 
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Desempregados inscritos (novo emprego) por atividades económica de origem do desemprego  

Dos 15.802 desempregados que se inscreveram no IEM em 2015, 13.240 procuravam novo emprego, inferior 

apenas em 22 inscrições ao volume registado em 2014, apurando-se uma variação homóloga residual de -0,2%.  

Desta forma, a ligeira redução global da procura em 2015 face a 2014 advém essencialmente da diminuição da 

procura do 1º emprego, após um crescimento de 25,6% em 2013 e de 6,1% em 2014, registando-se 2.584 inscritos 

ao longo do ano sem experiência profissional anterior. 

 

Desempregados inscritos por atividades económica de origem do desemprego 

Movimento ao longo dos anos 

   2013 % 2014 % 2015 % 
Var % 

2014/13 
Var % 

2015/14 

             

 TOTAL 12.892 100,0 13.240 100,0 13.218 100,0 2,7 -0,2 
              

 Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca 537 4,2 496 3,7 525 4,0 -7,6 5,8 
              

 Indústria, energia e água e construção 3.356 26,0 2.761 20,9 2.821 21,3 -17,7 2,2 

 Indústrias extrativas 13 0,1 10 0,1 10 0,1 -23,1 - 

 Indústrias alimentares das bebidas e do tabaco 412 3,2 348 2,6 344 2,6 -15,5 -1,1 

 Fabricação de têxteis 62 0,5 48 0,4 55 0,4 -22,6 14,6 

 Indústria do vestuário 11 0,1 18 0,1 20 0,2 63,6 11,1 

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

100,0 
- 

 Indústria da madeira e da cortiça 76 0,6 45 0,3 42 0,3 -40,8 -6,7 

 Indústrias do papel, impressão e reprodução 41 0,3 9 0,1 19 0,1 -78,0 111,1 

 Fab. prod. petrolíf., químicos., farmac., borracha e plástico  47 0,4 26 0,2 33 0,2 -44,7 26,9 

 Fabricação de outros produtos minerais não metálicos 31 0,2 27 0,2 18 0,1 -12,9 -33,3 

 Indústrias metalúrgicas de base e fab. produtos metálicos 113 0,9 80 0,6 88 0,7 -29,2 10,0 

 Fab. equip. informático, elétrico, máq. e equip. n.e. 15 0,1 8 0,1 14 0,1 -46,7 75,0 

 Fab. veíc. automóveis e outro equip.de transporte 8 0,1 12 0,1 8 0,1 50,0 -33,3 

 Fab. mobiliário, repar. inst máq. e equip., e outras ind. transf. 34 0,3 27 0,2 24 0,2 -20,6 -11,1 

 Eletric., gás e água, saneamento, resíduos e despoluição 41 0,3 33 0,2 34 0,3 -19,5 3,0 

 Construção 2.451 19,0 2.070 15,6 2.111 16,0 -15,5 2,0 
            

 Serviços 8.999 69,8 9.983 75,4 9.872 74,7 10,9 -1,1 

 Comércio, manut. repar. veículos automóveis e motociclos 197 1,5 213 1,6 252 1,9 8,1 18,3 

 Comércio por grosso e a retalho 2.092 16,2 1.971 14,9 2.135 16,2 -5,8 8,3 

 Transportes e armazenagem 264 2,0 242 1,8 224 1,7 -8,3 -7,4 

 Alojamento, restauração e similares 2.406 18,7 2.585 19,5 2.875 21,8 7,4 11,2 

 Atividades de informação e de comunicação 145 1,1 137 1,0 115 0,9 -5,5 -16,1 

 Atividades financeiras e de seguros 69 0,5 71 0,5 100 0,8 2,9 40,8 

 Ativ. imobiliárias, administrativas e dos serviços de Apoio 1.005 7,8 1.026 7,7 1.193 9,0 2,1 16,3 

 Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares 254 2,0 244 1,8 186 1,4 -3,9 -23,8 

 Admin. pública, educação, ativ. de saúde e apoio social 1.093 8,5 1.641 12,4 1.085 8,2 50,1 -33,9 

 Outras atividades de serviços 1.474 11,4 1.853 14,0 1.707 12,9 25,7 -7,9 
                    

Fonte: IEM, IP-RAM 
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Considerando a atividade económica de origem do desemprego dos candidatos a novo emprego, torna-se 

evidente a predominância de ex-trabalhadores no setor dos “Serviços”, que representa 74,7% do total, com 

21,3% a terem sido empregados anteriormente na “Indústria, energia, água e construção” e apenas 4,0% no 

setor “Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca”. 

À semelhança do desemprego registado no fim do ano, mantém-se a elevada concentração dos pedidos de 

novo emprego em 3 subsetores, representando globalmente 53,9% do total de inscrições/reinscrições de 

candidatos que já tinham trabalhado anteriormente à situação de desemprego: “Alojamento, restauração e 

similares” e “Comércio por grosso e a retalho” do setor terciário, com 21,8% e 16,2% dos candidatos, seguidos 

do setor “Construção”, do setor secundário, que agrega 16,0% dos pedidos de novo emprego ao longo do ano. 

Acresce a estes ainda as “Outras atividades de serviços”, que incluem as atividades das organizações 

associativas, de reparação de bens de uso pessoal e outros serviços pessoais não incluídos noutras secções, que 

correspondem a 12,9% das candidaturas apresentadas no ano. 

Cada um destes 3 subsetores apresentam um crescimento face ao ano anterior, a que se soma o crescimento 

dos desempregados oriundos de entidades no subsetor “Atividades de consultoria, científicas, técnicas e 

similares”, totalizando +662 inscrições. Para o equilíbrio alcançado a nível global da procura de novo emprego 

contribuí a forte diminuição das inscrições de ex-profissionais do setor da “Administração Pública, educação, 

atividades de saúde e apoio social” e “Outras atividades de serviços” que registam -556 e -146 candidatos no 

ano, face ao ano anterior no qual tinham apresentado aumentos significativos. 

Por último, importa referir que o setor primário que apresenta um comportamento contra cíclico nos últimos 

anos, regista uma variação de +5,8% face ao ano de 2014, traduzindo-se em mais 29 candidaturas ao longo do 

ano de 2015.  
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4. OFERTAS DE EMPREGO 

Ofertas de emprego recebidas ao longo do ano 

Em 2015, foram recebidas 2.484 ofertas ao longo do ano, correspondendo a uma melhoria de +19,7% e de 

+409 ofertas face a 2014. 

O gráfico seguinte permite observar a evolução do número de ofertas captadas na última década, sendo visível 

a partir de 2013 a inversão da tendência decrescente que se vinha a registar desde 2007. O ano de 2012 

destaca-se dos demais como o que apresenta menor volume de ofertas captadas e maior redução anual no 

período, contando-se apenas 1.565 ofertas recolhidas no ano, cerca de metade das que se obtiveram em 2011. 

 

Ofertas de emprego recebidas ao longo dos anos 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IEM, IP-RAM  

 

Embora o fluxo mensal de ofertas tenha comportamentos oscilantes ao longo do ano, pode-se identificar os 

meses de dezembro e de fevereiro como os que registam menor número de ofertas captadas, enquanto que os 

meses de março, abril e junho apresentam os melhores níveis de ofertas captadas em 2015. 

 

Ofertas de emprego recebidas ao longo dos meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IEM, IP-RAM 
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Ofertas de emprego por atividade económica e profissão 

No que respeita às ofertas de emprego recolhidas em 2015 por atividade económica, estas tiveram como 

principal destino o setor terciário (84,5%), cabendo ao setor da “Indústria, energia, água e construção” cerca de 

15,2% e uma fração de apenas 0,4% do total de ofertas à “Agricultura, pecuária, caça, silvicultura e pesca”.  

No conjunto das ofertas recolhidas, o subsetor “Alojamento, restauração e similares” gera 37,2% do total de 

ofertas captadas em 2015, mantendo um crescimento constante desde 2012. 

Ofertas de emprego recebidas por atividade económica 

Movimento ao longo dos anos 

  2013 % 2014 % 2015 % 
Var % 

2014/13 
Var % 

2015/14 
           

TOTAL 1.880 100,0 2.075 100,0 2.484 100,0 10,4 19,7 
             

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca 13 0,7 13 0,6 9 0,4 - -30,8 
             

Indústria, energia e água e construção 294 15,6 329 15,9 377 15,2 11,9 14,6 

Indústrias extrativas 0 - 21 1,0 5 0,2 - -76,2 

Indústrias alimentares das bebidas e do tabaco 61 3,2 70 3,4 76 3,1 14,8 8,6 

Fabricação de têxteis 29 1,5 17 0,8 6 0,2 -41,4 -64,7 

Indústria do vestuário 0 - 0 - 1 0,0 - - 

Indústria do couro e dos produtos do couro 2 0,1 5 0,2 0 - 150,0 
-

100,0 

Indústria da madeira e da cortiça 6 0,3 1 0,0 6 0,2 -83,3 500,0 

Indústrias do papel, impressão e reprodução 1 0,1 3 0,1 6 0,2 200,0 100,0 

Fab. prod. petrolíf., químicos., farmac., borracha e plástico  12 0,6 8 0,4 36 1,4 -33,3 350,0 

Fabricação de outros produtos minerais não metálicos 4 0,2 1 0,0 7 0,3 -75,0 600,0 

Indústrias metalúrgicas de base e fab. produtos metálicos 19 1,0 27 1,3 19 0,8 42,1 -29,6 

Fab. equip. informático, elétrico, máq. e equip. n.e. 8 0,4 5 0,2 16 0,6 -37,5 220,0 

Fab. veíc. automóveis e outro equip.de transporte 0 - 0 - 0 - - - 

Fab.mobiliário, repar. inst máq. e equip., e outras ind. transf. 5 0,3 13 0,6 13 0,5 160,0 - 

Eletric., gás e água, saneamento, resíduos e despoluição 3 0,2 25 1,2 18 0,7 733,3 -28,0 

Construção 144 7,7 133 6,4 168 6,8 -7,6 26,3 
             

Serviços 1.573 83,7 1.733 83,5 2.098 84,5 10,2 21,1 

Comércio, manut. repar. veículos automóveis e motociclos 77 4,1 50 2,4 90 3,6 -35,1 80,0 

Comércio por grosso e a retalho 277 14,7 343 16,5 333 13,4 23,8 -2,9 

Transportes e armazenagem 36 1,9 34 1,6 47 1,9 -5,6 38,2 

Alojamento, restauração e similares 623 33,1 747 36,0 924 37,2 19,9 23,7 

Atividades de informação e de comunicação 55 2,9 31 1,5 38 1,5 -43,6 22,6 

Atividades financeiras e de seguros 2 0,1 8 0,4 8 0,3 300,0 - 

Ativ. imobiliárias, administ. e dos serviços de apoio 132 7,0 138 6,7 252 10,1 4,5 82,6 

Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares 58 3,1 64 3,1 66 2,7 10,3 3,1 

Admin. pública, educação, ativ. de saúde e apoio social 74 3,9 85 4,1 126 5,1 14,9 48,2 

Outras atividades de serviços 239 12,7 233 11,2 214 8,6 -2,5 -8,2 
                  

Fonte: IEM, IP-RAM 
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A concentração das ofertas por classificação económica é reforçada pela constatação de que 3 subsetores que 

agregam 60,7% das ofertas, nomeadamente “Alojamento, restauração e similares”, “Comércio por grosso e a 

retalho” (13,4%) e “Atividades imobiliárias, administrativas e dos serviços de apoio” (10,1%), que suplanta as 

“Outras atividades de serviço” (8,6%) pela primeira vez desde 2011. 

Em termos homólogos, as evoluções mais acentuadas ocorreram em atividade económicas com pouca 

representatividade no total das ofertas recebidas, nomeadamente “Fabricação de outros produtos minerais 

não metálicos”. 

 Assim, destacam-se como relevantes para o crescimento global os contributos dos setores “Alojamento, 

restauração e similares” (+177 ofertas captadas) e  “Atividades imobiliárias, administrativas e dos serviços de 

apoio” (+114 ofertas). 

 

Analisando as ofertas de emprego recebidas, ao longo de 2015, segundo as profissões, verifica-se igualmente 

um elevada concentração, o grupo profissional “51 - Trabalhadores dos serviços pessoais” a centralizar 32,9% 

das ofertas captadas, ou seja, 818 das 2.484 ofertas captadas em 2015. 

Se considerado em conjunto com “52 - Vendedores” (222 ofertas; 8,9%) e “91 - Trabalhadores de limpeza” (196 

ofertas; 7,9%), estes 3 grupos profissionais ascendem a 49,8% do total de vagas abertas ao longo do ano. 

Deste modo, de acordo com os Grandes Grupos da Classificação Nacional de Profissões (CPP/10), verifica-se 

que 43,6% das ofertas recebidas em 2015 centram-se no grande grupo “5 - Trabalhadores dos serviços 

pessoais, de proteção e segurança e vendedores”. Observa-se ainda que os primeiros grupos da CPP/10, que 

incluem os especialistas de atividades intelectuais e científicas, os técnicos e profissões de nível intermédio e o 

pessoal administrativo, representam 22,7% das vagas recolhidas, com os grandes grupos de 5 a 91 continuem 

responsáveis pela vasta maioria das ofertas captadas pelo IEM, ascendendo a 1.921 ofertas em 2014, ou seja, 

77,3% do total. 

Ainda em termos de evolução face a 2014, deve ser destacada a captação de mais 76 ofertas para “51 - 

Trabalhadores dos serviços pessoais”, que compreende as profissões com funções de assistência a viagens, de 

preparação e serviço de refeições, estética, limpeza, trabalho doméstico entre outras, que mantém uma forte 

tendência crescente desde 2013, após uma forte contração em 2012. 

  

                                                 
1 5 - Trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e segurança e vendedores; 6 – Agricultores e trabalhadores qualificados da 

agricultura, da pesca e da floresta; 7 - Trabalhadores qualificados da indústria, construção e artífices; 8 - Operadores de instalações e 

máquinas e trabalhadores da montagem e 9 - Trabalhadores não qualificados. 



2015 |EMPREGO E COESÃO SOCIAL: BREVE BALANÇO 

INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA |48 

2013 % 2014 % 2015 %
Var % 

2014/13

Var % 

2015/14

TOTAL 1.880 100,0 2.075 100,0 2.484 100,0 32,1 19,7

01 Oficiais das Forças Armadas - 0,0 - 0,0 - 0,0 - -

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

03 Outro pessoal das Forças Armadas - 0,0 - 0,0 - 0,0 - -

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

diretores e gestores
- 0,0 4 0,2 2 0,1 - -50,0

12 Diretores de serviços administrativos e comerciais 2 0,1 3 0,1 4 0,2 100,0 33,3

13 Diretores de produção e de serviços especializados - 0,0 - 0,0 1 0,0 - -

14 Diretores de hotelaria, restauração, comércio e de outros 

serviços 

4 0,2 7 0,3 6 0,2 50,0 -14,3

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

afins

39 2,1 37 1,8 31 1,2 -20,5 -16,2

22 Profissionais de saúde 38 2,0 28 1,3 40 1,6 5,3 42,9

23 Professores 8 0,4 7 0,3 18 0,7 125,0 157,1

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

comerciais 

26 1,4 30 1,4 36 1,4 38,5 20,0

25 Especialistas em tecnologias de informação e comunicação (TIC) 9 0,5 8 0,4 12 0,5 33,3 50,0

26 Especialistas em assuntos jurídicos, sociais, artísticos e culturais 7 0,4 14 0,7 20 0,8 185,7 42,9

31 Técnicos e profissões das ciências e eng., de nível intermédio 15 0,8 21 1,0 16 0,6 6,7 -23,8

32 Técnicos e profissionais, de nível intermédio da saúde 30 1,6 21 1,0 34 1,4 13,3 61,9

33 Técn. nível interm. das áreas financeira, administ. e dos negócios 84 4,5 80 3,9 72 2,9 -14,3 -10,0

34 Técn. nível interm. serv. jurídicos, sociais, desport., cult. e simil. 12 0,6 23 1,1 40 1,6 233,3 73,9

35 Técnicos das tecnologias de informação e comunicação 11 0,6 6 0,3 12 0,5 9,1 100,0

41 Empregados escritório, secret. e operad. proces. de dados 65 3,5 80 3,9 92 3,7 41,5 15,0

42 Pessoal de apoio direto a clientes 38 2,0 73 3,5 94 3,8 147,4 28,8

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

registo
22 1,2 17 0,8 30 1,2 36,4 76,5

44 Outro pessoal de apoio de tipo administrativo - 0,0 - 0,0 3 0,1 - -

51 Trabalhadores dos serviços pessoais 682 36,3 742 35,8 818 32,9 19,9 10,2

52 Vendedores 200 10,6 203 9,8 222 8,9 11,0 9,4

53 Trabalhadores dos cuidados pessoais e similares 21 1,1 26 1,3 29 1,2 38,1 11,5

54 Pessoal dos serviços de proteção e segurança 28 1,5 30 1,4 13 0,5 -53,6 -56,7

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

mercado
21 1,1 21 1,0 25 1,0 19,0 19,0

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

mercado
2 0,1 1 0,0 4 0,2 100,0 300,0

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

subsistência
- 0,0 1 0,0 1 0,0 - -

71 Trab. qualificados da construção e similares, exceto eletricista 111 5,9 77 3,7 119 4,8 7,2 54,5

72 Trabalhadores qual. da metalurgia, metalomecânica e similares 51 2,7 48 2,3 76 3,1 49,0 58,3

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

artesãos e simil.
1 0,1 - 0,0 5 0,2 400,0 -

74 Trabalhadores qualificados em eletricidade e em eletrónica 27 1,4 27 1,3 44 1,8 63,0 63,0

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

artesanato 
82 4,4 70 3,4 85 3,4 3,7 21,4

81 Operadores de instalações fixas e máquinas 14 0,7 13 0,6 5 0,2 -64,3 -61,5

82 Trabalhadores da montagem 3 0,2 2 0,1 - 0,0 -100,0 -100,0

83 Condutores de veículos e operadores de equipamentos móveis 24 1,3 61 2,9 60 2,4 150,0 -1,6

91 Trabalhadores de limpeza 84 4,5 128 6,2 196 7,9 133,3 53,1

92 Trab. não qual. da agricultura, produção animal, pesca e floresta - 0,0 - 0,0 1 0,0 - -

93 Trab. não qual. da ind. extrativa, construção, ind. transf. e transp. 36 1,9 53 2,6 55 2,2 52,8 3,8

94 Assistentes na preparação de refeições 51 2,7 60 2,9 106 4,3 107,8 76,7

95 Vendedores ambulantes (exceto alimentos) e prestadores serv. 

na rua
- 0,0 - 0,0 - 0,0 - -

96 Trabalhadores dos resíduos e de outros serviços elementares 32 1,7 53 2,6 57 2,3 78,1 7,5

Fonte: IEM , IP-RAM

 
Ofertas de emprego recebidas por grupos de profissões (CPP/10) 

Movimento ao longo dos anos 
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No que concerne às ofertas efetuadas por concelho, ao longo do ano 2015, é de realçar o concelho do Funchal 

que originou 63,6% do total das ofertas recolhidas, reforçando o seu peso relativo no total da Região. O 

concelho de Santa Cruz, com 290 ofertas (11,7% do total) mantém a 2ª posição na ordenação decrescente, lugar 

alcançado desde 2012 por transição com o concelho de Câmara de Lobos, que apresenta uma forte recuperação 

em 2015 (+38,1% face a 2014), mantendo-se no entanto num nível de ofertas captadas muito inferior ao que 

registava antes de 2012.  

Em 2015 o Concelho de Porto Santo regista 130 ofertas captadas, recuperando parcialmente os valores 

alcançados antes da crise económica, com mais 95 ofertas do que as que foram angariadas ao longo de 2014, o 

que corresponde a uma variação de +271,4%. A variação absoluta mais significativa pertence no entanto ao 

Funchal, que arrecada mais 218 ofertas do que em 2014. Os concelhos de Machico, Ponta do Sol, Ribeira Brava e 

Santana contrariam a tendência global e apresentam um número de ofertas inferior ao alcançado em 2014. 

Destes concelhos apenas a Ponta do Sol apresenta uma evolução negativa mais significativa, com menos 26 

ofertas (-32,1%), na sequência de um crescimento intenso em 2014, mantendo-se com um nível de ofertas 

muito superior à média do anos anteriores a 2014. 

 

Ofertas captadas por concelho – Movimento ao longo dos anos 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IEM, IP-RAM 

 

Ofertas de emprego por satisfazer 

No final de 2015 estavam por satisfazer 210 ofertas de emprego, mais 59 do que as registadas no final de 2014. 

Ofertas de emprego por satisfazer 

Situação no fim do ano 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IEM, IP-RAM 
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A existência de ofertas por satisfazer deve-se à disponibilização das ofertas nos últimos dias do ano e à 

especificidade das ofertas a satisfazer. 

Uma breve análise por atividade económica evidencia a mesma estrutura das ofertas por satisfazer no fim do 

ano com as que foram recebidas ao longo do ano, ou seja predominância do setor dos Serviços (184 ofertas por 

satisfazer; 87,6%), peso de 11,9% para o setor da Indústria, Energia e Água e Construção e de apenas 0,5% para 

o setor primário. 

Em termos de subsectores, destaca-se o crescimento do “Alojamento, restauração e similares” que agrega 

41,9% das ofertas que transitam para 2016, num total de 88 vagas abertas, duplicando o volume que registava 

no final de 2014 (44 vagas abertas). Este peso relativo é superior ao que o subsetor detém nas ofertas captadas 

ao longo do ano, de cerca de 37%, evidenciando dificuldades específicas na satisfação destas ofertas. 

Da mesma forma, os subsetores “Comércio por grosso e a retalho” e “Atividades Imobiliárias, Administrativas e 

dos Serviços de Apoio” sendo dos mais expressivos na angariação de ofertas, registam um número significativo 

de 21 vagas, cada um, por satisfazer no final de dezembro de 2015, representando cada um 10% das ofertas 

abertas no fim do ano. Juntos estes 3 subsetores totalizam 61,9% do total de ofertas no fim do ano. 

Sobressai ainda o decréscimo em 2015 do peso relativo do subsetor “Outras Atividades de Serviços” no 

conjunto das ofertas por satisfazer, correspondendo a 6,4% do total de 2015, quando foi de cerca de 14% em 

2014 e 2013 e de 20,2% em 2012 . Este subsetor inclui as atividades das organizações associativas, de 

reparação de bens de uso pessoal e outros serviços pessoais não incluídos noutras secções, agrega 13 vagas 

abertas no final de 2015.  

Quanto às profissões das ofertas que estavam por satisfazer no final de 2015, destacam-se as 69 ofertas 

abertas para profissionais de “51 - Trabalhadores dos serviços pessoais”, correspondendo a 32,9% do total de 

vagas. Num nível bastante inferior, destaca-se ainda a existência de 18 vagas no fim do ano relativas a 

profissionais do grupo “94 - Assistentes na preparação de refeições” (8,6% do total), seguindo-lhes os “52 – 

Vendedores” (16 ofertas). 
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5. AJUSTAMENTO ENTRE A PROCURA E A OFERTA DE EMPREGO 

Em 2015, o ajustamento entre a procura e a oferta de emprego permitiu a colocação no mercado de trabalho 

de 1.500 desempregados inscritos no IEM e respetivos postos de atendimento. 

O gráfico relativo à evolução das ofertas satisfeitas evidencia os anos de 2006, 2009 e 2012 como de queda 

acentuada no número de colocados pelo IEM. Em 2013, a tendência decrescente manteve-se embora de forma 

atenuada, tendo-se atingido o valor mais baixo da década. Em 2014 foi possível constatar a inversão da 

tendência dos anos anteriores, registando-se um crescimento de 20,0% face a 2013. Embora com menor 

intensidade o volume de colocados no mercado de trabalho continuou a crescer em 2015, contabilizando-se 

1.500 desempregados colocados pelo IEM ao longo do ano, correspondendo a um aumento anual de 4,5%.  

 

Evolução das colocações ao longo dos anos 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IEM, IP-RAM 

 

O ajustamento entre a procura e a oferta de emprego é fortemente condicionado pelas caraterísticas dos inscritos 

em ficheiro, nomeadamente por aquelas que possam dificultar a empregabilidade. 

O quadro seguinte apresenta uma breve caraterização das colocações efetuadas, podendo observar-se que os 

homens representam 47,3% do total de colocados em 2015, situação contraria à que se observa na estrutura 

da procura global2 de emprego no mesmo período, em que os homens representam 52,5% das candidaturas a 

emprego existentes. 

Cerca de 18,9% das colocações efectuadas em 2015 são de jovens até aos 25 anos, correspondendo a 283 jovens 

integrados no mercado de trabalho, um volume inferior ao que foi possível alcançar em 2014 (-7,2%) mas 

significativamente superior ao atingido em 2013 (+23,6%). Este grupo etário foi o único a registar um número de 

colocados inferior ao registado no ano anterior, evidenciando dificuldades acrescidas de transição para a vida 

ativa dos jovens, já espelhadas nos elevados níveis da taxa de desemprego jovem, particularmente agravada para 

a Região. 

A comparação do perfil das colocações com a estrutura da procura global evidencia claramente a preferência, nas 

colocações, por indivíduos com 25 a 34 anos, ascendendo a 35,0% dos integrados no mercado de trabalho, 

enquanto que representam 24,5% das candidaturas a emprego existentes no período. 

                                                 
2
 Total de desempregados inscritos no final do ano anterior e de inscrições ao longo do ano. 



2015 |EMPREGO E COESÃO SOCIAL: BREVE BALANÇO 

INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA |52 

O grupo etário dos 35 aos 44 anos, mais equilibrado face à procura, representa uma viragem no peso relativo 

pois, nos grupos com idade superior, a proporção de colocados é nitidamente inferior à respetiva procura de 

emprego. De facto, a maior dificuldade de integração no mercado laboral a partir dos 45 anos é bem visível no 

confronto entre utentes colocados e candidatos a emprego, com estes desempregados a representarem 

conjuntamente 20,2% das colocações, embora correspondam a 32,3% da procura global. 

Neste sentido, a evolução no período demonstra o esforço de intervenção do IEM junto dos grupos etários com 

mais idade, de acordo com as prioridades políticas definidas. De facto, estes grupos etários são os que 

apresentam um crescimento contínuo e mais significativo no período, com mais intensidade para os que 

possuíam entre 45 e 54 anos. Este resultado é especialmente significativo no atual contexto económico, 

particularmente gravoso para os candidatos com mais idade.  

No entanto, aprofundam-se as preocupações relativamente à integração dos jovens, cujo número de colocados 

em 2015 decresce face a 2014, e à integração dos mais qualificados, embora os desempregados com o ensino 

superior apresentem uma melhoria face a 2014. Efetivamente, apesar do volume global de colocados ser 

significativamente superior ao de 2012, estes são os únicos grupos que apresentam números inferiores aos 

registados nesse ano (-12,1% jovens com menos de 25 anos e -3,1% de diplomados do ensino superior) 

Em 2015 os esforços da atuação do IEM para privilegiar os mais desfavorecidos face ao mercado de trabalho, 

permitiram o crescimento do número de colocados que possuem habilitações mais baixas, e simultaneamente foi 

possível aumentar significativamente o número de diplomados do ensino superior. No entanto, o ensino 

secundário continua a ser o nível de habilitações mais frequente nas colocações em 2015, à semelhança de anos 

anteriores. 

Estrutura e evolução das colocações  

  2013 % 2014 % 2015 % 
Var % 

2014/13 
Var % 

2015/14 

Procura 
Global * 

Estrutura (%) 
             

TOTAL 1.197 100,0 1.436 100,0  1.500 100,0  20,0  4,5  100,0  
            

Homens 587 49,0  730 50,8  709 47,3  24,4  -2,9  52,5  

Mulheres 610 51,0  706 49,2  791 52,7  15,7  12,0  44,7  

            

Jovens (< 25 anos) 229 19,1  305 21,2  283 18,9  33,2  -7,2  17,8  

Adultos (>= 25 anos) 968 80,9  1.131 78,8  1.217 81,1  16,8  7,6  79,3  

25 - 34 anos 493 41,2  522 36,4  525 35,0  5,9  0,6  24,5  

35 - 44 anos 293 24,5  383 26,7  389 25,9  30,7  1,6  22,5  

45 - 54 anos 149 12,4  179 12,5  252 16,8  20,1  40,8  21,0  

>= 55 anos 33 2,8  47 3,3  51 3,4  42,4  8,5  11,3  

            

Nenhum nível de instrução 17 1,4  25 1,7  28 1,9  47,1  12,0  4,9  

1º ciclo do ensino básico  154 12,9  137 9,5  156 10,4  -11,0  13,9  21,7  

2º ciclo do ensino básico  240 20,1  291 20,3  301 20,1  21,3  3,4  19,4  

3º ciclo do ensino básico  297 24,8  344 24,0  337 22,5  15,8  -2,0  16,7  

Ensino secundário 366 30,6  487 33,9  492 32,8  33,1  1,0  23,8  

Ensino superior 123 10,3  152 10,6  186 12,4  23,6  22,4  10,6  

            

< 1 ano de inscrição 595 49,7  685 47,7  726 48,4  15,1  6,0  - 

>= 1 ano de inscrição 602 50,3  751 52,3  774 51,6  24,8  3,1  - 
                   

* Total de desempregados inscritos no final do ano anterior e de inscrições ao longo do ano. 

Fonte: IEM, IP-RAM 
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Considerando a estrutura das colocações face à da procura global, também por habilitações literárias, verifica-se 

uma menor representatividade dos colocados com baixas qualificações face à estrutura da procura, evidenciando 

a falta de qualificação como situação de desfavorecimento laboral. De facto, embora 26,6% da procura seja 

relativa a desempregados com habilitações iguais ou inferiores ao 1º ciclo do ensino básico, estes representam 

apenas 12,3% dos colocados ao longo do ano, ou seja, menos de metade. 

O contexto económico recessivo agudiza igualmente o desfavorecimento que decorre de um afastamento do 

mercado de trabalho. Em 2015, observa-se que a evolução das colocações foi mais favorável para os 

desempregados de curta duração. No entanto, o número de colocados na situação de desempregados de longa 

duração tem apresentado uma melhoria contínua, traduzindo o esforço de intervenção do IEM junto dos 

desempregados de longa duração, no sentido de assegurar a sua precedência no acesso a oportunidades de 

emprego e a apoios no âmbito dos programas de emprego.  

Efetivamente, observa-se que a proporção de candidatos a emprego inscritos há mais de 12 meses, que foram 

colocados, passou de 38,8% em 2011 para 51,6% em 2015, num nível próximo à sua proporção no desemprego 

registado no final do ano (54,3% dos inscritos no final de dezembro de 2015). 

O crescimento do número de colocações em 2015 (+64) foi impulsionado pela colocação de mulheres (+85), de 

candidatos com idade entre os 45 e 54 anos (+73), sendo mais significativo para os detentores de habilitações 

mais elevadas (+34) e para os inscritos há menos de 1 ano (+41). Registam-se reduções face a 2014 nos homens   

(-22), nos jovens (-21) e nos detentores do 3º ciclo do ensino básico (-7). 

Quanto aos grupos profissionais, destacam-se claramente 3 grupos dos demais, que totalizam 48,7% das 

colocações efetuadas no ano: 

“51 - Trabalhadores dos serviços pessoais”, com 432 colocados ao longo do ano, que corresponde a 28,2% do total 

em 2015; 

“52 - Vendedores”, com 162 colocados ao longo (10,8% do total); 

“91 - Trabalhadores de limpeza”, com 136 colocados no ano (9,1% do total). 

Os 2 grupos mais significativos pertencem ao grande grupo da CPP/10 “5 - Trabalhadores dos serviços pessoais, 

de proteção e segurança e vendedores”, que concentra 41,3% das colocações efetuadas ao longo de 2015. 

O grande grupo “9 - Trabalhadores não qualificados” que inclui o grupo “91 - Trabalhadores de limpeza” 

destacado acima, agrega 18,8% do total de integrações no mercado de trabalho. 

Os 3 grupos mais proeminentes na estrutura das colocações são também distintamente os mais significativos nas 

ofertas captadas ao longo do ano, com pesos relativos semelhantes (32,9%, 8,9% e 7,9%). No entanto, não 

assumem um destaque tão evidente na estrutura da procura global (10,8%, 10,2% e 11,3%, respetivamente), 

embora façam parte dos 5 grupos mais representativos quer do desemprego do final de 2014, que transita para 

2015, quer da procura ao longo do ano. 

Neste sentido, note-se que os grupos “71 - Trabalhadores qualificados da construção e similares, excepto 

eletricista” e “93 - Trabalhadores não qualificados da indústria extrativa, construção, indústria transformadora e 
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transportes”, perderam representatividade nas colocações e nas ofertas, enquanto que a mantêm elevada no 

perfil da procura de emprego. 

A estrutura das colocações por atividade económica também é idêntica à das ofertas recebidas, com 84,1% das 

colocações a serem efetuadas no setor “Serviços”, e apenas 6 colocados na atividade “Agricultura, produção 

animal, caça, floresta e pesca” (0,4%).  

Destacam-se novamente os subsetores “Alojamento, restauração e similares” (35,6% do total de colocações), 

“Comércio por grosso e a retalho” (16,0%), “Outras atividades de serviços” (8,6%), “Atividades imobiliárias, 

administrativas e dos serviços de apoio” (7,5%) e “Construção” (7,4%) que entre as 5 totalizam 75,1% do total 

dos colocados.  

A evolução face ao ano anterior e no período não foi homogénea pelos vários subsetores, notando-se diversas 

compensações na evolução de um ano para outro em diversas atividades. No entanto, 3 subsetores destacam-

se pela sua evolução contínua e significativa no período 2013-2015: “Alojamento, restauração e similares”, 

“Atividades Imobiliárias, Administrativas e dos Serviços de Apoio” e “Administração Pública, educação, 

atividades de saúde e apoio social”. 

Evidencia-se uma tendência de crescimento de colocações em 2015 nos diversos subsetores dos Serviços, com 

exceção de “Comércio por grosso e a retalho”, que regista uma suave redução após um forte crescimento em 

2013 e 2014, de “Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares” e de “Outras atividades de 

serviços”, que incluem as atividades das organizações associativas, de reparação de bens de uso pessoal e 

outros serviços pessoais não incluídos noutras secções. Este subsetor de atividade tem vindo a perder peso 

sucessivamente após atingir o seu valor máximo em 2011. 

No que concerne às colocações efetuadas por concelho, ao longo do ano 2015, também neste âmbito destaca-se 

o concelho do Funchal em que se localizaram 64,7% do total das colocações efetuadas. A representatividade do 

concelho capital da Região é fortemente reforçada desde 2013, partindo de uma situação em 2012 que agregava 

49,1% das colocações. Também o concelho de Santa Cruz destaca-se dos restantes com 12,5% do total de 

colocações efetuadas. Câmara de Lobos e Porto Santo ocupam a 3ª posição no ranking decrescente, ambos com 

5,1% das colocações. Destaca-se assim uma evolução acentuada do concelho de Porto Santo, que regista 77 

colocações em 2015, correspondendo a +250% do que em 2014, ultrapassando o concelho de Machico, cujo 

peso antes de 2012 era próximo ao de Câmara de Lobos (cerca de 10%), passando a ser de apenas 3,6% em 

2015.  

Desta forma, estes quatro concelhos representam 87,4% das colocações realizadas em 2015, à semelhança das 

ofertas de emprego captadas ao longo do ano, em que correspondem a 86,0% do total. 

O aumento registado em 2015 a nível global é particularmente influenciado pelo crescimento registado no 

Porto Santo, que totaliza +55 colocados face a 2014, pelo concelho do Funchal (+25 colocados) como seria de 

esperar face à dimensão deste concelho, mas também pelo concelho da Calheta, que regista +21 colocações do 

que em 2014, tendo praticamente duplicado o volume alcançado no ano anterior. Por outro lado, o concelho 

de Ponta do Sol apresenta a maior descida em volume com menos 20 ofertas satisfeitas face ao período 

homólogo, fruto de um reajustamento após um resultado excecionalmente positivo em 2014. 
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Assim, percebe-se facilmente o comportamento variável das colocações pelos principais concelhos da Região, e 

o crescente peso do Funchal como destino de emprego. 

 

O gráfico seguinte expõe em simultâneo a evolução das variáveis procura, ofertas e colocações ao longo da 

última década, com as respetivas linhas de tendência, sendo desde logo evidente o desfasamento e 

afastamento progressivo entre a procura e as ofertas captadas e colocações.  

De facto, a representação gráfica permite visualizar imediatamente a evolução ascendente da procura na 

última década, e a aproximação do número de ofertas captadas em cada ano com as colocações efetuadas, 

ambas numa tendência descendente, apesar da melhoria em 2014 e em 2015. 

O ano de 2009, primeiro ano de impacto da crise económica sobre o emprego, sobressai em todos os 

indicadores, juntamente com o ano de 2012, em que se registou uma deterioração acentuada de todos os 

indicadores, particularmente forte a nível da redução do número de ofertas captadas ao longo do ano (-48,0%).  

O ano de 2015 reforça a melhoria das ofertas e colocações, com um desfasamento natural sobre o aumento da 

procura que registou no ano de 2014 e a sua estabilização em 2015. Assim, embora o comportamento destes 

dois indicadores seja positivo, esta evolução poderá indiciar uma retração do seu crescimento nos próximos 

tempos. 

Desempregados inscritos, ofertas e colocações efetuadas ao longo dos anos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IEM, IP-RAM 

 

A representação gráfica evidencia o esforço na manutenção do nível das colocações, apesar de variações muito 

acentuadas das ofertas. Num cenário de elevado desemprego e de acrescidas dificuldades de integração dos 

desempregados, foi possível manter a Taxa de Satisfação da Oferta
3,

 num nível elevado, embora inferior ao 

nível atingido em 2014. 

  

                                                 
3 Taxa de Satisfação da Oferta = Total de ofertas satisfeitas / (ofertas no fim do ano anterior + ofertas ao longo do período de referência) x 100 
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Taxa de Satisfação da Oferta 
 

 

 

 

 

 

Fonte: IEM, IP-RAM 

 

De facto, o elevado número de desempregados inscritos, e a sua maior diversidade, permitiu que se dispusesse 

de mais candidatos que cumprissem os requisitos das ofertas existentes, otimizando o ajustamento entre a 

oferta e a procura de emprego. Refira-se que parte do desajustamento verificado deve-se à insatisfação por 

parte dos desempregados relativamente à oferta de emprego proporcionada, designadamente alguma 

resistência em praticar horários de fins de semana ou por turnos, sobretudo dos inscritos do sexo feminino 

com filhos menores, e também a um desajustamento entre os níveis de qualificação dos desempregados 

inscritos e as pretendidas pelas entidades empregadoras. 
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6. REDE EURES 

Criada em 1993, a EURES engloba os Serviços Europeus de Emprego - EURES – que funcionam como uma rede 

de cooperação para facilitar a livre circulação dos trabalhadores no Espaço Económico Europeu (em que a Suíça 

também participa). Os parceiros da rede coordenada pela Comissão Europeia incluem os serviços públicos de 

emprego, os sindicatos e as organizações de empregadores. 

Importa salientar, que esta mobilidade profissional europeia, permite aos candidatos adquirir novas 

competências profissionais e pessoais, desenvolver aptidões, autoconfiança e capacidades de comunicação 

bem como alargar horizontes e perspectivas ao escolher o emprego conveniente, quer seja um emprego 

permanente, temporário ou sazonal. 

Os serviços EURES pretendem assim, informar de forma abrangente e detalhada sobre os empregos disponíveis 

e candidatos à procura de emprego no contexto europeu, mas também aconselhar de forma personalizada no 

processo de mobilidade europeia, preparando os candidatos para as mudanças que vão enfrentar. Para o 

efeito, a EURES dispõe de um rede humana de mais de cerca de 1.000 conselheiros EURES que mantêm um 

contacto diário com candidatos a emprego e entidades empregadoras em toda a Europa.  

À semelhança de outros serviços de emprego europeu, o IEM, IP-RAM, disponibiliza aos candidatos a emprego, 

um gabinete de aconselhamento da Rede EURES, preparando adequadamente os interessados em procurar 

trabalho noutro país europeu, mas também disponibilizando apoio às entidades empregadoras que pretendam 

recrutar na nossa região.   

Analisando as atividades da Rede Eures/IEM no período de 2013 a 2015, podemos observar os seguintes 

resultados: 

Rede Eures /IEM – Principais indicadores 

  2013 2014 2015 
Var % 

2014/13 
Var % 

2015/14 

      

Atendimento individual 759 792 998 4,3 26,0 

Participantes sessões colectivas 629 734 37 16,7 -95,0 

Candidaturas externas 181 243 298 28,6 22,6 

Apresentações a ofertas comunitárias 511 538 651 5,3 21,0 

Fonte: IEM, IP-RAM 

 

Primeiro importa salientar, que o acompanhamento da conselheira EURES permitiu, ao longo do último triénio, 

que 2.549 utentes tivessem acesso a um atendimento individual personalizado, solicitando as mais variadas 

informações sobre mobilidade profissional europeia e recebendo um apoio adequado nessa procura. 

Analisando o ano de 2015, constatamos ainda que houve um grande crescimento no número de atendimentos 

individuais (+26,0% face a 2014) indiciando maior procura por parte de candidatos interessados em trabalhar 

no exterior. 

Entre 2013-15, podemos também destacar que o acréscimo de atendimentos individuais tem levado a um 

aumento contínuo no número das candidaturas externas (+34,3% em 2014 e +22,6% em 2015) abrangendo um 
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total de 722 candidatos com candidatura externa, o que demonstra claramente um maior interesse e procura 

em soluções envolvendo uma mobilidade profissional europeia. 

Este aconselhamento dos serviços EURES permitiu, ainda, apresentar 1.700 candidatos a ofertas comunitárias 

EURES, distribuídas por 32 países diferentes. Como resultado destas apresentações, 51 candidatos 

conseguiram emprego noutro país europeu, com especial realce para países como Áustria, Alemanha, Reino 

Unido, Irlanda, França e Bélgica. 

Analisando as profissões destes candidatos podemos destacar as seguintes: “Engenharia civil”, “Enfermeiro/a”, 

“Empregado/a de quartos de hotel”, “Cozinheiro”, “Ajudante de cozinha”, “Recepcionista”, “Ajudante de 

geriatria”, “Empregado de mesa”, “Estucador”, “Pintor Construção civil”, “Encarregado de Obra” “Técnico de 

Climatização” e “Motorista”.  

Convém referir que, no ano, foram apresentadas 651 pessoas a ofertas comunitárias o que representa um 

aumento significativo de candidatos encaminhados (+21,0% face ao ano de 2014) e evidencia o esforço do 

gabinete EURES, na procura de soluções profissionais assentes na mobilidade europeia. 

Ao nível de ações de sensibilização para a mobilidade profissional, no contexto da estratégia europeia para o 

emprego e no âmbito da intervenção do IEM, IP-RAM realizaram-se, ao longo do triénio, 28 sessões coletivas 

de informação, distribuídas pelos vários concelhos da região e abrangendo 1.400 participantes.   

Estas sessões foram desenvolvidas com o objetivo de estimular e informar potenciais candidatos à mobilidade 

profissional europeia, sendo que algumas foram orientadas diretamente para utentes do Centro de Emprego, 

enquanto outras foram realizadas em parceria com entidades externas, nomeadamente escolas profissionais e 

secundárias, instituições de ensino superior, entidades públicas e clubes de emprego e UNIVAS. 

No âmbito dos serviços disponibilizados pela Rede EURES, resta ainda destacar a divulgação do portal de 

mobilidade profissional que faculta o acesso a vagas publicados por membros dos serviços EURES e por 

organizações parceiras, nomeadamente pelos serviços públicos de emprego dos países participantes. Desta 

forma o livre acesso à informação prestada sobre a Rede Eures, online, através do site http://eures.europa.eu, 

permite a autonomia dos candidatos nas candidaturas às ofertas divulgadas e consequentemente a 

possibilidade de obterem emprego, sem a intervenção direta do Gabinete EURES.  

http://eures.europa.eu/
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III. BALANÇO DAS MEDIDAS ATIVAS DE EMPREGO  

As políticas ativas de emprego assumem um papel fundamental nos processos de ajustamento do mercado de 

trabalho, e é por isso que se têm redobrado esforços no desenvolvimento de ações de fomento da melhoria 

das condições de empregabilidade, de estímulo à oferta de emprego, de aumento de competências 

profissionais para integrar o mercado de trabalho, e na mitigação da possível marginalização dos mais 

desfavorecidos face ao mercado de trabalho. 

A oportunidade de uma formação adequada, de uma experiência profissional, de orientação profissional ou 

outra ação que permita uma melhoria na situação profissional e/ou curricular foram, ao longo do ano 2014, 

executadas através de sessões de informação e orientação profissional e da execução dos programas de 

emprego, entre outras ações de promoção do emprego. 

Face aos dados do mercado de emprego, as medidas ativas de emprego, existentes na Região, pretendem 

basicamente dar resposta aos problemas que afetam os públicos com maior dificuldade de inserção: 

 Os desempregados de longa duração, aos quais se procura, com base em informação e orientação 

profissional, encaminhar para ações que lhes permita aumentar as suas competências, ou em casos 

mais difíceis, proporcionar uma ocupação em atividades socialmente úteis que impeça a exclusão e a 

desmotivação enquanto não encontram emprego. 

 Os jovens, que estão sujeitos a dificuldades acrescidas de integração no mercado de emprego e a 

elevada precariedade laboral, a quem também é oferecida informação e orientação profissional para a 

frequência de ações de formação ou outras medidas que permitam a integração no mercado de 

trabalho, pela aquisição e ajustamento das suas competências às necessidades dos empregadores. 

 Os desempregados com baixas qualificações, para quem esta condição se torna uma barreira à 

(re)inserção e progressão profissional, estando especialmente vulneráveis às contrações no mercado de 

trabalho. Procura-se reforçar a sua autonomia e iniciativa na procura de emprego e proporcionar-lhes a 

aquisição ou reconversão de competências, através de formação teórica e em contexto de trabalho, 

enquanto se incentiva o reconhecimento das suas competências adquiridas pela experiência. 

 Os desempregados desfavorecidos, que são integrados em medidas desenvolvidas com a cooperação 

de outras entidades ou, nalguns casos, incentivados a criar o seu próprio emprego. Incluem-se todos os 

desempregados que revelem dificuldades de integração decorrentes de situações específicas ou que 

resultam da conjugação de diversos fatores, que conduzam não só à exclusão profissional mas também 

à pobreza e à marginalização social.  



2015 |EMPREGO E COESÃO SOCIAL: BREVE BALANÇO 

INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA |60 

1. INFORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL  

No sentido de disponibilizar a todos os candidatos a emprego uma verdadeira fonte de informação, suporte e 

orientação ao longo do seu percurso vocacional e profissional, ao nível da Informação e Orientação 

Profissional, o IEM, disponibiliza um conjunto de intervenções técnicas, que visam essencialmente potenciar as 

suas competências de empregabilidade e facilitar o processo de inserção ou reinserção no mercado de 

trabalho. 

Ao longo do pretérito ano de 2015, foram abrangidos 9.548 utentes em diversas ações no âmbito da 

Informação e Orientação Profissional (IOP), tais como: Sessões Coletivas, Recrutamento e Seleção para Oferta e 

Formação, processos de Orientação Profissional e Atendimentos Individuais. 

 

Informação e Orientação Profissional 

Utentes abrangidos por tipo de intervenção técnica 

  2013 % 2014 % 2015 % 
Var % 

2014/13 
Var % 

2015/14 

                  

TOTAL 11.381 100,0 10.522 100,0 9.548 100,0 -7,5 -9,3 

Sessões Colectivas 8.250 72,5 5.501 52,3 6.874 72,0 -33,3 25,0 

Sessões Coletivas de Informação 1.740 15,3 1.637 15,6 2.670 28,0 -5,9 63,1 

Sessões de Procura Ativa de Emprego 1.031 9,1 1.564 14,9 1.582 16,6 51,7 1,2 

Sessões de Ativação do Dever de Apresentação Quinzenal - SD 5.479 48,1 738 7,0 621 6,5 -86,5 -15,9 

Sessões de Sinalização para Garantia Jovem - - 1.562 14,8 2.001 21,0 - 28,1 

Recrutamento e Seleção de Pessoal 2.790 24,5 4.559 43,3 1.748 18,3 63,4 -61,7 

Divulgação e Seleção de Candidatos para Ofertas de Emprego 22 0,2 11 0,1 55 0,6 -50,0 400,0 

Divulgação e Seleção para Ações de Formação  2.768 24,3 4.548 43,2 1.693 17,7 64,3 -62,8 

Orientação Profissional 9 0,1 30 0,3 20 0,2 233,3 -33,3 

Processos de Orientação Escolar e Profissional 7 0,1 26 0,2 20 0,2 271,4 -23,1 

Processos de Orientação Profissional de Desempregados 2 0,0 4 0,0 0 0,0 100,0 -100,0 

Atendimento Individual 332 2,9 432 4,1 906 9,5 30,1 109,7 

Informação Escolar e Profissional 297 2,6 364 3,5 207 2,2 22,6 -43,1 

Técnicas de Procura Ativa de Emprego 0 0,0 6 0,1 3 0,0 - -50,0 

Verificação da Procura Ativa de Emprego - Desempregados SD 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - 

Acompanhamento Desempregados de Difícil Colocação 19 0,2 17 0,2 136 1,4 -10,5 700,0 

Acompanhamento Desempregados de Longa Duração 6 0,1 15 0,1 29 0,3 150,0 93,3 

Acompanhamento Utentes RSI 0 0,0 3 0,0 61 0,6 - 1933,3 

Acompanhamento Outros Utentes 10 0,1 27 0,3 470 4,9 170,0 1640,7 
                  

Fonte: IEM, IP-RAM 

Analisando os tipos de intervenção observamos que as sessões coletivas assumiram peso esmagador na 

dinâmica de intervenção da IOP, sendo responsáveis por 72,0% do total de utentes abrangidos, sob a forma de 

sessões coletivas de informação (28,0%), de sessões de sinalização para Garantia Jovem (21,0%) de sessões de 

procura ativa de emprego (16,6%) e de sessões de ativação do dever de apresentação quinzenal para 

beneficiários das prestações de desemprego (6,5%). 

Importa referir o incremento, no número de Sessões de Sinalização para a metodologia Garantia Jovem, que 

envolveu o contacto com vários jovens inscritos, com idade até aos 24 anos, com o intuito de sinalizar todos os 
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que, à data das sessões, não se encontravam a trabalhar, nem a estudar, nem em qualquer tipo de formação 

ou estágio, ou seja designados pela condição NEET. Estas sessões assumiram grande relevo ao longo do ano, 

sendo responsáveis por 21,0% do volume total das Sessões Coletivas, contabilizando-se 2.001 jovens 

participantes e refletindo um aumento de 28,1% face ao ano de 2014.  

Relativamente ao número de utentes abrangidos pelas sessões de ativação do dever de apresentação 

quinzenal, importa explicar que após a alteração nos nossos procedimentos, que permite a ativação do dever 

de apresentação quinzenal, no momento de entrega do requerimento de prestações de desemprego, este 

número diminuiu significativamente sendo quase residual face ao número de beneficiários de prestações de 

desemprego.  

Deve também ser salientada a manutenção do nosso enfoque na disponibilização de uma resposta mais efetiva 

ao nível das sessões de procura ativa de emprego, perceptível no ligeiro aumento de utentes apoiados face a 

2014. Esta abordagem demonstra um sério compromisso em dotar os candidatos a emprego de um apoio na 

gestão da sua procura ativa de emprego, através da aquisição de técnicas eficazes de procura de emprego, 

devidamente organizadas e adequadas à realidade do mercado de trabalho. 

Ao nível da seleção e recrutamento de pessoal, podemos constatar uma diminuição significativa do total de 

utentes abrangidos, verificando-se menos 62,8% face ao ano anterior. Este decréscimo explica-se pela 

interrupção, em meados de 2014, do projeto de formação para desempregados desenvolvido em colaboração 

com os Centros para o Ensino e Qualificação Profissional (CQEP). Esta suspensão implicou, consequentemente, 

uma diminuição de cerca de 62,8% ao nível da divulgação e seleção para ações de formação (menos 2.855 

utentes abrangidos). Importa contudo referir que, apesar desta limitação, foram integrados 640 

desempregados em várias ações de formação desenvolvidas ao longo do ano.  

Analisando o atendimento individualizado, facilmente observamos um grande aumento no nível de intervenção 

alcançado em 2014 (+109,7%), verificando-se um acréscimo de 474 utentes. Este apoio personalizado é 

disponibilizado a utentes com dificuldades no percurso de procura de emprego, desadequação ao mercado de 

trabalho ou outras dificuldades passíveis de perturbar a inserção profissional e que impliquem um apoio 

psicológico mais específico.  

Importa referir que muitas das solicitações iniciais ao nível dos processos de orientação profissional, acabaram 

por se tornar intervenções de caráter informativo, desenvolvidas no plano da orientação escolar e profissional 

mas sem necessidade de recorrer às ferramentas de avaliação psicológica (sistema de Testes de Viena), o que 

explica um menor número de processos de orientação profissional registados ao longo do ano em contraste 

com as inúmeras intervenções ao nível da informação escolar e profissional. Ainda assim, foram realizados 20 

processos de Orientação Profissional, ao longo do último ano.  

Observando os vários utentes abrangidos pelas intervenções técnicas da Informação e Orientação Profissional, 

verificamos existir uma distribuição muito equilibrada quanto ao género, ainda que com um pequeno 

ascendente para o sexo masculino (50,3%). 

Por outro lado confirma-se que a esmagadora maioria dos utentes abrangidos pela intervenção IOP, dizem 

respeito a desempregados inscritos no IEM (99,3%), sendo que destes 76,4% caraterizam-se como candidatos a 

novo emprego. 
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Analisando a distribuição por faixas etárias, podemos observar que cerca de 38,8% dos utentes atendidos 

possui menos de 25 anos, enquanto os restantes encontram-se todos acima desta faixa etária (61,2%). Importa 

referir, que a faixa entre os 25-44 anos, responde por 47,2% dos utentes abrangidos nestas intervenções.   

Atendendo às habilitações literárias, importa referir que foram abrangidos 3.683 utentes que detinham 

habilitações inferiores ao 3º ciclo do ensino básico (6º ano, 4º ano e menos), representando 38,5% dos 

participantes. Esta franja diminuiu a sua representatividade no volume total de utentes, confirmando uma 

tendência já verificada em anos anteriores (em 2014 menos 2,4% face a 2013 e em 2015 menos 10,1% face a 

2014), de decréscimo de utentes com habilitações mais baixas. Por outro lado, aumentou o peso relativo dos 

utentes abrangidos noutros níveis de habilitação, mais concretamente os que têm ensino secundário (mais 13,2% 

face a 2014) e os que possuem habilitação superior (mais 46,7%).  

 

Informação e Orientação Profissional 

Utentes abrangidos por género, situação face ao emprego, idade e habilitações 

  2013 % 2014 % 2015 % 
Var % 

2014/13 
Var % 

2015/14 

                

TOTAL 11.381 100,0 10.522 100,0 9.548 100,0 -7,5 -9,3 
                  

Homens 6.275 55,1 5.299 50,4 4.803 50,3 -15,6 -9,4 

Mulheres 5.106 44,9 5.223 49,6 4.745 49,7 2,3 -9,2 

                  

Desempregados 10.886 95,7 10.400 98,8 9.484 99,3 -4,5 -8,8 

1º Emprego 741 6,5 1.561 14,8 2.190 22,9 110,7 40,3 

Novo Emprego 10.145 89,1 8.839 84,0 7.294 76,4 -12,9 -17,5 

Empregados 479 4,2 82 0,8 36 0,4 -82,9 -56,1 

Ocupados 12 0,1 11 0,1 15 0,2 -8,3 36,4 

Jovens em idade escolar 3 0,0 26 0,2 13 0,1 766,7 -50,0 

Outros Utentes 1 0,0 3 0,0 0 0,0 200,0 -100,0 

                  

Jovens (<25 anos) 1.499 13,2 2.936 27,9 3.705 38,8 95,9 26,2 

25 - 44 anos 7.104 62,4 5.976 56,8 4.511 47,2 -15,9 -24,5 

45 - 54 anos 2.093 18,4 1.429 13,6 1.147 12,0 -31,7 -19,7 

>=55 anos 685 6,0 181 1,7 185 1,9 -73,6 2,2 

                  

<= 1º Ciclo 2.562 22,5 2.181 20,7 1.303 13,6 -14,9 -40,3 

2º Ciclo 3.247 28,5 2.938 27,9 2.380 24,9 -9,5 -19,0 

3º Ciclo 2.762 24,3 2.257 21,5 2.103 22,0 -18,3 -6,8 

Ensino Secundário 2.036 17,9 2.546 24,2 2.882 30,2 25,0 13,2 

Ensino Superior 774 6,8 600 5,7 880 9,2 -22,5 46,7 
                  

Fonte: IEM, IP-RAM 

 

Em suma, verificamos que o esforço da intervenção IOP incidiu nos adultos desempregados, maioritariamente 

com escolaridade menor ou igual ao 3º ciclo (60,5%) e com acrescidas dificuldades de inserção no mercado de 

trabalho. 
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2. INICIATIVA GARANTIA JOVEM 

Face ao avolumar e caráter agravado do desemprego e inatividade dos jovens, o Conselho Europeu e o 

Parlamento Europeu têm vindo a apelar aos Estados-Membros para se mobilizarem de modo a combater o 

desemprego juvenil. Neste sentido o Conselho da União Europeia elaborou uma recomendação para os jovens, 

em 2013, criando a iniciativa Garantia Jovem. 

Considerando a situação especialmente desfavorável dos jovens no arquipélago, o Governo Regional da 

Madeira assumiu como uma das suas prioridades no âmbito das políticas de emprego, a inserção dos jovens e 

o combate ao desemprego jovem.  

O IEM enquanto serviço público de emprego da Região assume o papel de coordenador do Programa Garantia 

Jovem na Madeira, que se propõe apresentar uma oferta de emprego, de formação ou de aprendizagem aos 

jovens NEET (Not in Education, Employment, or Training) residentes, no prazo de 4 meses desde o início do 

período de inatividade/desemprego. 

Desta forma, desde o início de 2014, foram desenvolvidos e adotados diversos procedimentos de modo a 

assegurar a boa implementação desta intervenção, não apenas em termos da resposta que o próprio IEM deve 

fornecer, mas também na articulação com as entidades parceiras e na própria divulgação deste novo 

compromisso regional. Tornou-se necessário criar diversos instrumentos quer para permitir a acessibilidade e a 

divulgação do programa, quer para a sua monitorização e acompanhamento, exigindo um esforço considerável 

aos recursos do IEM, já diminutos face à atividade corrente a realizar. 

Com o intuito de promover a divulgação do Garantia Jovem, das medidas que abarca e dos parceiros 

envolvidos, mas também para permitir que os jovens expressem o interesse em aderir a este programa, o IEM 

criou a plataforma online http://garantiajovem.iem.gov-madeira.pt, disponível para o público desde o dia 15 

de abril de 2014. 

Ao longo de 2015, a intervenção sobre os jovens desempregados foi reforçada, registando-se 4.322 sinalizações 

de jovens como NEET ou Não NEET, através da realização de sessões coletivas ou de atendimento individual, de 

modo a assinalar a sua situação, a identificar as suas competências e necessidades e a ajustar o percurso a 

realizar. Para alcançar os jovens já inscritos como desempregados, foi fundamental, para além dos serviços do 

IEM, a articulação com outros organismos e com as estruturas de apoio ao Emprego existentes, os Clubes de 

Emprego e UNIVA. 

Deste esforço conjugado resultaram 3.661 sinalizações de jovens como NEET ao longo do ano, dos quais 2.088 

continuavam sinalizados no final de 2015. 

  

http://garantiajovem.iem.gov-madeira.pt/
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Garantia Jovem / RAM – Principais indicadores 

Movimento ao longo do ano 2014 2015 

   

Nº de sinalizações de jovens como NEET 1.480 3.661 

   

Nº de respostas dadas a jovens NEET 215 846 

com menos de 4 meses de sinalização 213 481 

com 4 meses de sinalização ou mais 2 365 
   

Colocação 36 148 

Educação ou Formação 25 19 

Programas de Emprego 154 679 
   

% de respostas no prazo 4 meses4 42,2% 20,3% 
      

Fonte: IEM, IP-RAM 

 

Ao longo do ano, foi possível dar 846 respostas a jovens sinalizados, das quais 481 no prazo de 4 meses desde a 

data de sinalização como NEET. 

No sentido de proporcionar uma resposta aos jovens o IEM reforçou a sua atuação sobre este público 

específico, nomeadamente através da criação para o efeito do Programa PROJOVEM, em vigor desde agosto de 

2014. Este programa permite orientar parte dos recursos disponíveis para esta faixa de desempregados, 

gerando-se oportunidades de integração no mercado de trabalho e revelando-se como a melhor ferramenta de 

integração de jovens no mercado de trabalho, neste caso através de estágios e experiências de trabalho em 

entidades privadas da Região. Efetivamente, verifica-se que o PROJOVEM é responsável por 43,0% das 

respostas fornecidas no âmbito do Garantia Jovem na Região, contando-se 356 NEET que iniciaram a 

participação ao longo de 2015.  

No final de 2015, observa-se que 97,8% das respostas fornecidas ao longo do ano são originadas pela área do 

emprego, pela colocação direta no mercado de trabalho ou pelos programas de emprego, reforçando o papel 

do IEM como principal parceiro na implementação desta metodologia na Região. 

Em termos de tipologias de apoio, destaca-se que os Estágios Profissionais direcionados para jovens com 

qualificações de nível 4 ou superior, incluindo os promovidos no âmbito do PROJOVEM, constituem o principal 

instrumento do Garantia Jovem, correspondendo a cerca de 43,2% das respostas contabilizadas em 2015. 

Complementarmente, o Programa de Experiência Jovem e a medida Experiência Garantia, do PROJOVEM, 

dirigidos aos jovens menos qualificados, representam 32,9% das respostas em 2015, com a colocação a revelar-

se o terceiro instrumento mais frequente neste âmbito, registando-se 148 colocações diretas no mercado de 

trabalho. 

Embora tenha sido possível fornecer 846 respostas a jovens NEET ao longo do ano, o que corresponde 

praticamente ao quádruplo do que foi alcançado em 2014, verifica-se uma redução do indicador relativo ao 

prazo de resposta de 4 meses, passando de 42,2% em 2014 para 20,3% dos jovens sinalizados, em 2015. 

                                                 
4 Calculado com base na fórmula A / (A+B), em que A= Jovens que obtiveram resposta no prazo de 4 meses e B = Jovens que completaram 
um período de 4 meses desde a sinalização sem terem obtido uma resposta. Para o cálculo do resultado de 2015 consideram-se os 
sinalizados entre os meses de setembro de 2014 e agosto de 2015. 
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Efetivamente, o enorme esforço feito pelo IEM na identificação de jovens já inscritos ou que vêm realizar a sua 

inscrição produz um forte peso sobre o indicador relativo ao prazo da resposta concedida, pelo avolumar do 

contingente de inscritos aos quais é necessário dar resposta. 

Desta forma o número de jovens sinalizados como NEET, que já era considerável no final de 2014, avolumou-se 

ao longo de 2015, não sendo previsível que se consiga melhorar significativamente os resultados alcançados 

em 2015 para este rácio face à escassez de respostas, quer no contexto económico regional quer pela 

exiguidade de recursos do IEM. 
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3. FORMAÇÃO  

O Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM, tem desenvolvido na Região Autónoma da Madeira um conjunto 

de medidas, inseridas no âmbito da Informação e Orientação Profissional, no sentido de dotar a população 

desempregada de índices de qualificação profissional, mais adaptados aos novos contextos do mercado 

laboral, melhorando significativamente os seus níveis de empregabilidade e tornando-os mais aptos na 

inserção ou reinserção no mercado de trabalho. 

Neste sentido importa destacar a parceria com a Direção Regional para a Qualificação Profissional (DRQP), 

através dos vários Centros para a Qualificação e o Ensino Profissional (CQEP), que tem permitido oferecer aos 

utentes do IEM um leque de ações de formação, cujo encaminhamento e seleção de formandos é da inteira 

responsabilidade do IEM. 

No âmbito desta parceria, foram organizadas e realizadas 41 ações de formação, em áreas como: 

 Acompanhamento de Crianças,  

 Atendimento ao Público,  

 Técnicas Administrativas e Comerciais,  

  Desenvolvimento de Competências Básicas, 

 Empreendedorismo,  

 Informática Iniciação e Aperfeiçoamento,  

 Línguas Hotelaria,  

 Inglês e Relações Interpessoais, 

 Técnico de Higiene e Segurança Alimentar,  

 Técnico de Gestão,  

 Tecnologias de Informação e Comunicação, 

 Técnicas de Procura Ativa de Emprego.  

 

Em virtude de outras parcerias existentes entre o IEM e diversas entidades formativas da RAM, durante o 

pretérito ano de 2015, o IEM colaborou também na divulgação e encaminhamento de utentes para variadas 

ações dirigidas a desempregados, contribuindo para a melhoria das competências pessoais e profissionais dos 

utentes. 

Entre as várias parcerias, importa destacar a colaboração com a DTIM (Associação Regional para o 

Desenvolvimento das Tecnologias de Informação na Madeira), através de um projeto de ações de formação de 

curta duração, destinadas a jovens e adultos em situação de exclusão social, desemprego de longa ou muito 

longa duração ou beneficiários de RSI. O IEM foi responsável pela seleção e encaminhamento, de metade dos 

candidatos selecionados para as 15 ações de formação, perfazendo aproximadamente 100 utentes. As 

referidas ações foram desenvolvidos nos concelhos do Funchal e de Machico. Das várias temáticas abordadas, 

realçamos: Inclusão Digital, Competências para a Promoção de Inserção Profissional, Inclusão Digital e 

Competências Pessoais e Profissionais para Apoio Administrativo. 
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Deste modo, ao longo do ano de 2015, foram integrados em ações de formação 640 desempregados (menos 

1.028 utentes face a 2014), tendo sido envolvidos nos diversos processos de divulgação e seleção, 1.693 

utentes (menos 62,8% utentes face a 2014).  

Ao analisar estes dados, torna-se essencial referir que o ano de 2015 coincidiu com a interrupção do projeto de 

formação, que vinha sendo desenvolvido em colaboração com a DRQP através dos CQEP. Como consequência, 

o número de ações de formação decresceu drasticamente (menos 73 cursos face a 2014), sendo mesmo que os 

últimos cursos do projeto tiveram o seu início em Abril e términos em finais de Junho, contrariando uma 

tendência marcante nos últimos anos, de continuidade de ações ao longo de todo o ano. Obviamente, que um 

menor número de ações de formação implicou, necessariamente, menos utentes abrangidos nos processos de 

divulgação e seleção e consequentemente menos utentes integrados em formação.   

Apesar das condicionantes no pretérito ano, não podemos deixar de enaltecer o trabalho desenvolvido ao 

longo dos últimos seis anos com vista a melhoraria contínua das qualificações profissionais da população 

desempregada e uma consequente valorização pessoal e profissional dos formandos. Além do mais, analisando 

o referido período (2009-2015) percebemos que os 19.535 utentes envolvidos em intervenções técnicas no 

âmbito da divulgação e seleção para ações de formação e os 8.377 utentes integrados nas mais variadas ações 

de formação, são uma clara demonstração do empenho do IEM em dotar a população desempregada de novas 

ferramentas, imprescindíveis a um mundo do trabalho em constante mudança e onde a qualificação dita as 

suas regras condicionando sobremaneira a inserção ou reinserção profissional. 
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4. PROGRAMAS DE EMPREGO 

4.1. Síntese da execução dos programas de emprego 

4.1.1. Evolução no período 2013-2015 

O impacto dos programas de emprego traduz-se no número de abrangidos em cada ano, na criação de postos 

de trabalho e na melhoria da empregabilidade dos participantes, dependendo do objetivo da medida. 

Em 2015, foram abrangidos 4.472 desempregados nas diversas medidas de emprego desenvolvidas pelo IEM, a 

que corresponde um total de despesa pública de cerca de 16 milhões de euros. 

Face ao ano anterior, foi possível abranger mais 173 desempregados  em programas de emprego, traduzindo-

se num crescimento de 4,0% e superando o nível de atividade alcançado em 2013 (+48,3%; +1.456 abrangidos). 

Evolução dos abrangidos por movimento de entrada e saída no programa 

  2013 % 2014 % 2015 % 
Var. % 

2014/13 
Var. % 

2015/14 

            

ABRANGIDOS 3.016 100,0 4.299 100,0 4.472 100,0 42,5    4,0 

Transitaram 533 17,7 1.675 39,0 1.262 28,2 214,3 -24,7  

Iniciaram* 2.484 82,4 2.624 61,0 3.210 71,8 5,6 22,3  

Terminaram 978 32,4 2.560 59,5 2.046 45,8 161,8 -20,1  
* Inclui os postos de trabalho pagos no ano decorrente.       
Fonte: IEM, IP-RAM 

 

Apenas 28,2% da atividade realizada transitou do ano anterior. Importa referir que o número de transitados 

não inclui o número de postos apoiados que se mantêm em período de acompanhamento, de duração de 3 ou 

4 anos consoante os programas, impondo um esforço contínuo aos técnicos que não se encontra refletido 

nestes indicadores de atividade.  

Assim sendo, o contributo da nova atividade no ano teve de compensar esta situação desvantajosa à partida, 

tendo-se conseguido iniciar 3.210 novas participações, quer em medidas de reforço da empregabilidade, quer 

em postos de trabalho criados com apoio financeiro do IEM.  

O esforço realizado em 2015, em termos de nova atividade, traduz-se no aumento de 22,3%  em relação ao ano 

anterior  (+ 586 inícios) e de 29,2% face aos inícios de 2013 (+726 inícios).  

Por outro lado, por ação de um menor volume de atividade transitada, foram registadas menos saídas ao longo 

do ano, comparativamente com o ano anterior(-20,1%). 

O quadro seguinte apresenta a intervenção do IEM, em número de abrangidos e execução financeira, 

agregando os 13 programas de emprego de acordo com o seu âmbito principal de intervenção, 

complementados pela atuação das estruturas de apoio ao emprego, as UNIVA e os Clubes de Emprego. 
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Evolução dos Programas e Medidas de Emprego 

  2013 2014 2015 Var. % 2014/13 Var. % 2015/14 

  Abrang. Pagam. Abrang. Pagam. Abrang. Pagam. Abrang. Pagam. Abrang. Pagam. 

           

TOTAL 3.016 8.975.141,83 4.299 13.714.452,17 4.472 15.871.578,41 42,5 52,8 4,0 15,7 

           

Programas de Formação e Emprego 955 2.961.661,50 1.545 4.663.329,54 1.734 5.109.246,83 61,8 57,5 12,2 9,6 

Estágios Profissionais (1) 756 2.527.634,53 1.126 3.851.169,50 867 3.064.701,92 48,9 52,4 -23,0 -20,4 

Estágios Profissionais na Europa 7 19.540,65 13 38.339,25 7 21.376,65 85,7 96,2 -46,2 -44,2 

Programa Experiência Jovem (1) 192 413.858,80 368 763.451,36 348 741.767,37 91,7 84,5 -5,4 -2,8 

PROJOVEM - - 38 10.369,43 397 1.022.069,26 - - 944,7 9.756,6 

REATIVAR Madeira - - - - 15 3.408,07 - - - - 

Formação / Emprego  - 627,52 - - 100 255.923,56 - -100,0 - - 

           

Incentivos à Criação de Emp. e Empresas 341 2.370.205,59 427 2.989.127,34 584 3.188.091,73 25,2 26,1 36,8 6,7 

Prog. Incentivos à Contratação (2) 299 1.875.147,15 341 2.229.181,42 472 2.125.151,29 14,0 18,9 38,4 -4,7 

Criação do Próprio Emprego 
(2)

 19 30.549,67 4 5.936,40 2 10.977,57 -78,9 -80,6 -50,0 84,9 

Prog. Estímulo Empreendedorismo Desemp.(2) 23 464.508,77 82 754.009,52 110 1.051.962,87 256,5 62,3 34,1 39,5 

           

Programas Ocupacionais 1.676 2.721.608,99 2.273 5.237.386,75 2.096 6.775.519,45 35,6 92,4 -7,8 29,4 

Prog. Ocup. Temporária de Desempregados - - 479 356.020,10 1.822 6.109.036,06 - - 280,4 1.615,9 

Prog. Ocupacional de Desempregados (1) 728 1.535.403,09 933 3.265.435,16 73 125.657,74 28,2 112,7 -92,2 -96,2 

Prog. Ocupacional para Seniores 
(1)

 99 345.739,00 119 641.250,43 96 462.431,76 20,2 85,5 -19,3 -27,9 

Prog. Ocup. de Trabalhadores Subsidiados (1) 849 840.466,90 742 974.681,06 105 78.393,89 -12,6 16,0 -85,8 -92,0 

           

Programas para Públicos Desfavorecidos  44 339.853,82 54 290.495,35 58 308.786,06 22,7 -14,5 7,4 6,3 

Empresas de Inserção (1) 33 297.124,25 35 215.118,31 32 195.233,52 6,1 -27,6 -8,6 -9,2 

Vida e Trabalho (1) 11 42.605,41 19 75.377,04 26 113.552,54 72,7 76,9 36,8 50,6 

Apoio a Pessoas Portad. Def./Incapacidade (3) - 124,16 - - - - - -100 - - 

           

Estruturas de apoio ao Emprego - 285.063,16 - 242.608,57 - 205.832,03 - 14,9 - -15,2 

UNIVA - 69.998,56 - 72.517,73 - 49.384,37 - 3,6 - -31,9 

Clubes de Emprego - 215.064,60 - 170.090,84 - 156.447,66 - -20,9 - -8,0 

           
Implementação, controlo e avaliação das 
ações de emprego 

- 296.748,78 - 291.504,62 - 284.102,31 - -1,8 - -2,5 

                      

 (1) Inclui os Prémios de Emprego pagos no ano decorrente, ao abrigo deste programa.        
 (2) Postos de trabalho pagos no ano decorrente. 
 (3) Medida a ser regulamentada. 

       

Fonte: IEM, IP-RAM 
 

       

 

No conjunto da atividade do IEM destacam-se os Programa Ocupacionais, agregados e optimizados desde 

meados de 2014 no Programa de Ocupação Temporário de Desempregados (POT), que concentram 46,9% do 

total de abrangidos em 2015 e 42,7% do montante da despesa efetuada no ano. Estes programas assumem uma 

importância crescente num contexto de elevado desemprego que se prolonga desde 2009, fornecendo uma 

resposta temporária aos desempregados que não auferem rendimentos, combatendo o afastamento do 

mercado de trabalho e a exclusão social, enquanto apoiam a realização de atividades socialmente úteis.  

Embora apresentem uma redução do número de abrangidos em 2015, verifica-se que esta evolução resulta do 

menor número de transitados do ano anterior (1.114 em 2014 e 726 em 2015), decorrente da suspensão 

temporária destes programas de fevereiro a agosto de 2014, em função da sua revisão. A boa aceitação dos 

programas ocupacionais quer por entidades quer pelos desempregados permitiu que se iniciassem 1.352 

ocupações ao longo do ano (+21,1% face a 2014), numa média mensal de 113 inícios por mês,  e obrigou a que 

se estabelecessem limites anuais de candidaturas, em função da disponibilidade orçamental do IEM. 

Os Programas de Formação e Emprego que abarcam as medidas que facilitem uma transição e adaptação para o 

mercado de trabalho, como sejam os estágios profissionais e programas de experiência profissional, 
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representam 38,8% do total de abrangidos em 2015 e 32,2% da despesa realizada. Globalmente regista-se uma 

evolução positiva do número de abrangidos face ao ano anterior (+12,2%), observando-se o ajustamento dos 

Estágios Profissionais à implementação do PROJOVEM, criado em agosto de 2014. Efetivamente, a 

implementação deste programa dirigido aos jovens com menos de 25 anos, de acordo com as orientações 

europeias e nacionais no âmbito da iniciativa Garantia Jovem, implicou a adaptação dos programas existentes 

(Estágios Profissionais e Programa de Experiência para Jovens) de modo a optimizar a atuação global do IEM.  

Face ao caráter estrutural  e agravado do desemprego de longa duração o IEM criou em 2015, o  Programa 

REATIVAR Madeira, de forma a facilitar a reintegração destes desempregados no mercado de trabalho, tendo 

sido possível colocar 15 estagiários em entidades privadas nos 2 meses finais do ano. 

Por outro lado, salienta-se que o Programa Formação-Emprego foi reaberto em 2015, com novo 

enquadramento, oferecendo às entidades empregadoras a oportunidade de contratarem no final de uma 

formação teórico-prática, trabalhadores com competências ajustadas às suas necessidades. 

As medidas de incentivo à criação de emprego e de empresas apresentam um aumento global de cerca de 

36,8% face a 2014, essencialmente devido ao bom desempenho do Programa de Incentivos à Contratação 

(PIC). Este programa que apresenta mais 131 postos pagos ao longo do ano face a 2014 e mais 173 do que em 

2013, apesar de ter sido suspenso de agosto a meados de outubro de 2015, devido à sua reformulação. O PIC 

tem verificado uma adesão crescente das entidades, com o número de candidaturas e respetivos postos de 

trabalho a aumentar fortemente nos últimos anos, constituindo uma boa ferramenta para a inserção direta de 

desempregados no mercado de trabalho, diminuindo os riscos inerentes à contratação para os empresários. 

O Programa de Estímulo ao Empreendedorismo de Desempregados (PEED), que visa incentivar e apoiar a 

criação do próprio emprego por parte de desempregados com espírito empresarial, bem como contribuir para 

a eventual criação de outros postos de trabalho necessários ao desenvolvimento do projeto de criação do 

próprio emprego, gerou mais 28 postos pagos face a 2014 (+34,1%) e mais 87 do que em 2013 (+378,3%). 

Neste conjunto de medidas, destaca-se a redução da execução do Programa de Apoio à Criação do Próprio 

Emprego por Beneficiários de Prestações de Desemprego (CPE), que passou de 4 postos apoiados em 2014 

para 2 em 2015. Esta redução resulta da preferência pelo programa PEED, que permite aceder a um montante 

de apoios superior. 

Finalmente, refira-se, no âmbito dos programas para públicos desfavorecidos, o crescimento do Programa Vida 

e Trabalho que resulta de 16 novas participações no ano (+6 do que em 2014).  

O programa Empresas de Inserção mantém o nível de atividade de 2014, enquanto está a ser alvo de 

reformulação de modo a potenciar a contratação dos públicos que abrange, procurando-se optimizar e 

racionalizar os recursos disponíveis. 
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4.1.2. Caraterização global dos abrangidos 

As medidas ativas permitem ao IEM intervir particularmente sobre determinados grupos de desempregados 

que evidenciem condições sociais e económicas de desfavorecimento face ao mercado de trabalho. Importa 

assim efetuar a caraterização dos abrangidos, globalmente, quer em termos de evolução e estrutura, tendo 

sempre em consideração quer a caraterização do desemprego registado quer a atuação desejada, ainda que a 

conjugação destes fatores com outras condições particulares se revelem determinantes para o âmbito das 

intervenções. 

 

Estrutura e evolução dos abrangidos em programas de emprego 

  2013 % 2014 % 2015 % 
Var. % 

2014/13 
Var. % 

2015/14 

         

ABRANGIDOS 3.016 100,0  4.299 100,0 4.472 100,0  42,5 4,0 
         

Homens 1.543 51,2  2.327 54,1 2.280 51,0  50,8 -2,0 

Mulheres 1.473 48,8  1.972 45,9 2.192 49,0  33,9 11,2 
         

Jovens (< 25 anos) 723 24,0  1.163 27,1 1.239 27,7  60,9 6,5 

Adultos (>= 25 anos) 2.293 76,0  3.136 72,9 3.233 72,3  36,8 3,1 

25 - 34 anos 872 28,9  1.187 27,7 1.200 26,8  36,1 1,1 

35 - 44 anos 564 18,7  816 19,0 818 18,3  44,7 0,2 

45 - 54 anos 637 21,1  811 18,9 829 18,5  27,3 2,2 

>= 55 anos 220 7,3  322 7,5 386 8,6  46,4 19,9 
         

Desemp. Curta Duração 1.450 48,1  1.943 45,2 1.832 41,0  34,0 -5,7 

Desemp. Longa Duração 1.566 51,9  2.356 54,8 2.640 59,0  50,4 12,1 
         

Nenhum nível de instrução 168 5,6  230 5,4 176 3,9  36,9 -23,5 

1º Ciclo Ensino Básico 627 20,8  884 20,6 807 18,0  41,0 -8,7 

2º Ciclo Ensino Básico 442 14,7  618 14,4 714 16,0  39,8 15,5 

3º Ciclo Ensino Básico 374 12,4  536 12,5 648 14,5  43,3 20,9 

Ensino Secundário 639 21,2  954 22,2 1.093 24,4  49,3 14,6 

Ensino Superior  766 25,4  1.077 25,1 1.034 23,1  40,6 -4,0 
                  

Fonte: IEM, IP-RAM 

 

A classificação dos abrangidos em programas de emprego por género revela a inversão da tendência do 

crescimento gradual do peso dos homens, que apresenta um decréscimo de 2% em relação ao ano anterior. 

Assim sendo, o volume global de abrangidos deve o seu aumento ao maior número de mulheres, que 

apresenta um acréscimo de 11,2% face a 2014, compensando largamente o decréscimo dos homens. 

Numa análise por grupos etários, observa-se um crescimento dos jovens abrangidos em programas de 

emprego (+6,5%), decorrente do reforço do programa Estágios Profissionais, mas também da criação do 

Programa Experiência Jovem, que visa facilitar a transição para a vida ativa de jovens com qualificações até ao 

nível 3 – Ensino secundário regular. Neste âmbito salienta-se ainda a criação do programa PROJOVEM em 2014 

que fornece mais um instrumento para promover a integração de jovens até aos 25 anos. 

A atuação do IEM para os públicos com mais idade, para os quais é mais difícil obter uma nova colocação no 

mercado de trabalho, especialmente no atual contexto económico, também é reforçada através de um 
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enquadramento mais favorável no âmbito dos programas de emprego. O Programa Ocupacional para Seniores 

em vigor até Agosto de 2014, foi incorporado no Programa de Ocupação Temporária para Desempregados 

(POT) a partir de 2014, mantendo-se as condições específicas atribuídas a este público. Este instrumento dá um 

forte contributo para que os desempregados com 55 ou mais anos representem 8,6% dos colocados em 

programas, mais 19,9% face ao ano anterior e +75,5% em relação a 2013. 

No entanto, apesar da melhoria do número de participantes em programas, a atuação do IEM é insuficiente 

face à dimensão dos inscritos neste grupo etário, que os faz corresponder a 16,1% do desemprego registado no 

fim do ano e 11,3% da procura global em 2015. 

Ainda relativamente aos grupos etários, é de salientar que os abrangidos com 45 ou mais anos representam 

cerca de 27,2% do total em 2015, enquanto que os jovens correspondem a 27,7% das participações, um valor 

muito superior ao correspondente peso nos desempregados inscritos (12,8% no final de dezembro de 2015). 

Também o peso dos desempregados de longa duração evoluiu  em 2015 (+12,1% face a 2014) representando já 

59,0% dos abrangidos em 2015, ilustrando a atuação do Instituto neste sentido, mas também acompanhando a 

evolução do desemprego registado, em que se observa o avolumar dos que permanecem em situação de 

desemprego por 12 ou mais meses. A intervenção passa de facto por este grupo, tendo-se inclusivamente 

diminuído comparativamente o número de abrangidos em situação de desemprego de curta duração em 2015.  

Efetivamente, para complementar o combate ao desemprego de longa duração o IEM criou, no final de 2015, o 

Programa Reativar Madeira, dirigido aos desempregados com  mais de 1 ano de inscrição, com qualificação 

igual ou superior ao nível 2 do Quadro Nacional de Qualificações (9º ano) e 30 ou mais anos. Este programa  

proporciona a estes desempregados uma oportunidade profissional em entidades privadas, com vista a 

potenciar a sua integração efetiva após a participação. 

O papel interventor do IEM é mais evidente numa análise por habilitações literárias, observando-se que o 

crescimento constante dos abrangidos detentores do ensino secundário (24,4%), ultrapassa em 2015 o ensino 

superior (23,1%), que tem sido predominante nos últimos anos. Esta evolução resulta essencialmente do 

programa PROJOVEM que constitui uma resposta adequada e atrativa para inserção de jovens com o ensino 

secundário no mercado de trabalho, tendo uma boa aceitação quer por parte do público-alvo, quer por parte 

das entidades patronais. Deste modo, este grupo tem uma representatividade superior à que detém na 

estrutura dos inscritos, justificada pelo caráter agravado que o desemprego assume para estes indivíduos. 

Por outro lado, o número de abrangidos sem qualificações diminuiu ligeiramente, mantendo-se superior ao 

volume alcançado em 2013 e anos anteriores. Este grupo de desempregados enfrenta dificuldades 

particularmente elevadas de inserção no mercado de trabalho, estando esta falta de qualificação 

frequentemente associada a situações particulares de desfavorecimento, como por exemplo uma idade mais 

avançada. Embora se preconize a necessidade de aumentar o nível de qualificação dos desempregados, O IEM 

tem continuado a desenvolver esforço para dar uma resposta a estes grupos mais vulneráveis à pobreza e 

exclusão social. 

Observa-se ainda, que 37,9% dos participantes detinham, no máximo, habilitações ao nível do 2º ciclo do 

ensino básico. Este grupo constitui-se como o público-alvo dos programas ocupacionais, que visam dar uma 

experiência de trabalho aos que têm habilitações mais baixas. 
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4.1.3. Inserção Profissional pelos Programas de Emprego 

As medidas de emprego visam o reforço da empregabilidade e a prevenção do desemprego de longa duração, 

pelo que a avaliação do seu impacto deve considerar o número de pessoas que integraram o mercado de 

trabalho por ação de uma medida ativa de emprego. 

A atuação do IEM no que respeita à inserção profissional dos abrangidos compreende medidas de valorização 

profissional, que proporcionam uma experiência de trabalho em contexto real, medidas que incentivam a 

contratação de grupos com maiores dificuldades de inserção, e ainda medidas de criação do próprio posto de 

trabalho. 

Colocações através dos programas 

Do total de colocações registadas pelo IEM ao longo de 2015, 911 (60,7%) resultam diretamente de uma 

participação num programa de emprego, quer pelo apoio direto à contratação e à criação de postos de 

trabalho, quer pela integração dos participantes nas entidades onde estiveram colocados, no final do período 

do programa. 

Evolução das colocações pelos programas de emprego 

 2013 2014 2015 
Var % 

2014/13 
Var % 

2015/14 

Colocações pelos programas de emprego 510 756 911 48,2 20,5 

       Fonte: IEM, IP-RAM 

Este indicador apresenta uma evolução favorável em 2015, de +20,5% face a 2014. Importa salientar que este 

aumento acompanha a evolução global das colocações, que mantiveram a tendência crescente desde 2014. 

Deste modo, globalmente as colocações efetuadas pelo IEM cresceram 4,5% face a 2014, e foi também possível 

aumentar o número de integrados no mercado de trabalho com recurso a apoios no âmbito dos programas de 

emprego. 

Esta constatação evidencia o caráter incentivador dos apoios à contratação e de outros programas para a 

disponibilização de postos de trabalho, diminuindo os riscos inerentes ao recrutamento de trabalhadores. 

 

Criação de postos de trabalho 

No final de 2015, estavam aprovados 717 novos apoios à criação de postos de trabalho, quer pela criação de 

novas entidades, quer pela contratação dos novos trabalhadores em entidades já constituídas, estando 

assegurado o respetivo aumento do volume de emprego. 

Este resultado demonstra a crescente procura por este tipo de apoios, destacando-se os apoios à contratação 

no âmbito do Programa de Incentivos à Contratação (PIC) e de outros prémios de contratação após realização 

de outro programa, que promovem fundamentalmente a celebração de contratos sem termo. Estes apoios 

tiveram um acréscimo de 18,4% comparativamente ao realizado em 2014, ascendendo a 593 postos apoiados 

em 2015, e representando 82,7% do total de postos.   
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Criação de postos de trabalho: evolução dos postos aprovados 

 
2013 2014 2015 

Var % 
2014/13 

Var % 
2015/14 

TOTAL 484 588 717 21,5 21,9 

Programa de Incentivos à Contratação (1) 418 501 593 19,9 18,4 

Criação do Próprio Emprego 18 6 1 -66,7 -83,3 

Prog. de Estímulo ao Empreendedorismo de Desemp. 48 81 123 68,8 51,9 

Promotores 25 51 87 104,0 70,6 

Não promotores 23 30 36 30,4 20,0 
(1) Inclui prémios de emprego na sequência de programas de melhoria da empregabilidade.  

Fonte: IEM, IP-RAM  

 

Em termos da criação do próprio posto de trabalho (Criação do Próprio Emprego e Programa de Estímulo ao 

Empreendedorismo de Desempregados), foram aprovadas 80 candidaturas o que corresponde à criação de 124 

postos de trabalho, sendo 88 relativos aos promotores dos projetos e 36 a postos de trabalho por conta de 

outrem nas entidades resultantes destas iniciativas. Embora a falta de confiança no clima económico tenha um 

impacto negativo na criação de novas empresas, estes programas têm-se assumido como alternativas em 

contexto de desemprego elevado e prolongado, sendo uma oportunidade para quem acredita beneficiar da sua 

experiência anterior ou de alguma vantagem diferenciadora dos demais.  

Saliente-se que, a simplificação processual do Programa PEED que permite o acesso a montantes mais elevados 

de apoio financeiro, facultou um acréscimo no número de promotores que recorrem à possibilidade de receber 

de uma vez o montante total das prestações de desemprego para constituição de uma microempresa. 

 

Empregabilidade pós-programa 

O reforço da empregabilidade é objetivo principal dos programas como os estágios ou os programas 

ocupacionais, que envolvem maior número de participantes, enquanto que as medidas de criação de emprego 

e de empresas almejam a integração imediata e efetiva dos participantes no mercado de trabalho.  

De acordo com os objetivos mais amplos dos programas de emprego, e atendendo às orientações europeias e 

internacionais emanadas no âmbito do contributo para a base de dados Labour Market Policies do Eurostat, as 

saídas para emprego não se limitam às colocações nas entidades enquadradoras do apoio concedido, incluindo 

as colocações em outras entidades, quer através da intervenção do IEM quer por seus próprios meios, 

apuradas imediatamente após a saída ou 6 meses após a saída do programa. 

Desta forma, para aferição da empregabilidade pós-programa consideram-se quer os postos de trabalho 

criados e pagos no ano em curso, quer as saídas para emprego após a participação nas medidas de reforço da 

empregabilidade. 

O quadro seguinte apresenta os dados apurados no período 2013 a 2015, com a ressalva de que os dados 

relativos à empregabilidade dos que terminaram a participação ao longo de 2015 não podem ser totalmente 

apurados, uma vez que não decorreu o prazo de 6 meses recomendado para completar a avaliação pós-

programa e respetiva classificação da saída do programa. 
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Empregabilidade pós-programa: evolução do número de saídas para emprego 

 

2013     2014    2015 
Var % 

2014/13 
Var % 

2015/14 

TOTAL  619 1.127 997 82,1 -11,5 

Programas de melhoria da empregabilidade 
(EP, PEJ,PROJ, REAT, FE, POD, POS, POTS,POT, EI e VT) 

267 650 355 * 143,4 -45,4 

Posto de trabalho criado e pago no período 
(CPE, PADE, PIC e prémios de emprego) 

352 477 642 35,5 34,6 

* Valores provisórios, não tendo sido finalizada a análise da empregabilidade aos 6 meses após a saída. 
   Fonte: IEM, IP-RAM 

 

Verifica-se, em 2015, uma redução do número global de saídas para emprego (-11,5% em relação ao ano 

anterior), após uma melhoria significativa em 2014 (+82,1% face a 2013) . Este resultado decorre da redução 

acentuada no indicador relativo às saídas para emprego após a participação em programa de reforço da 

empregabilidade, sendo compensado parcialmente pelo crescimento do número de postos de trabalho criados.  

Importa referir novamente que o valor apurado em 2015 é parcial, sendo expectável que possa melhorar, dado 

que os participantes que não foram integrados na entidade em que desenvolveram o programa podem vir a 

obter uma colocação noutra entidade, posteriormente. 

4.2. Programas de Formação e Emprego 

Este conjunto de medidas visa apoiar a inserção profissional de jovens e de adultos desempregados, 

promovendo uma maior empregabilidade e adaptabilidade, pela aquisição e ajustamento das competências às 

necessidades dos empregadores. 

 

4.2.1 Estágios Profissionais 

O programa de Estágios Profissionais visa facilitar uma futura inserção profissional dos jovens desempregados, 

até aos 35 anos, complementando uma qualificação pré-existente, através de uma formação prática a decorrer 

em contexto laboral. 

Com a redação dada pela Portaria n.º 230/2014 de 11 de dezembro, o programa de estágios tem a duração das 

participações de 9 meses, e prevê a atribuição de uma bolsa, comparticipada pelo IEM, estabelecida de acordo 

com os níveis de habilitação dos colocados, bem como de um subsídio de transporte e de alimentação. A 

participação neste programa é abrangida pelo regime geral da Segurança Social, com o IEM a assegurar o papel 

de entidade contribuinte quando os estágios decorram em entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos. 

De forma a incentivar a admissão dos estagiários é concedido um apoio financeiro às entidades privadas com 

ou sem fins lucrativos que, no prazo de um mês após o final do estágio, celebrem contratos sem termo ou a 

termo por período não inferior a um ano, que resultem na criação líquida de posto de trabalho. 
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Esta medida ativa de emprego tem apresentado resultados muito positivos ao longo dos anos, a diferentes 

níveis, nomeadamente no reforço das competências técnicas e pessoais necessárias a uma adequada transição 

dos jovens para a vida ativa e na melhoria das taxas de empregabilidade dos jovens que beneficiam deste 

programa. 

Ao longo do ano de 2015 decorreram 840 estágios profissionais, representando um decréscimo de 24,3% face 

ao ano anterior, ou seja menos 270 abrangidos. Foram ainda aprovados 37 Prémios de Emprego, 

recompensando a integração do estagiário após o programa, e pagos 27 prémios de emprego no decurso do 

ano. 

Estágios Profissionais 

  2013 % 2014 % 2015 % 
Var % 

2014/13 
Var % 

2015/14 
         

Abrangidos 756 - 1.126 - 867  48,9 -23,0 
         

Estágios 749 100,0 1.110 100,0 840 100,0 48,2 -24,3 

Entidades Públicas 339 45,3 498 44,9 468 55,7 46,9 -6,0 

Ent. Privadas sem fins lucrativos 258 34,4 391 35,2 230 27,4 51,6 -41,2 

Ent. Privadas com fins lucrativos 152 20,3 221 19,9 142 16,9 45,4 -35,7 
         

Iniciaram 586 78,2 671 60,5 445 60,5 45,5 
 

-33,7 
 

         

Taxa de empregabilidade (%)         

Global 44,0 - 41,3 - * 26,8 - -30,9 -35,1 

Ent. privadas com ou sem fins lucrativos  54,5 - 51,4 - * 33,6 - -30,6 -34,7 
         

Prémios de Emprego         

Postos Aprovados 10 - 21 - 37 - 110,0 76,2 

Postos Pagos 7 - 16 - 27 - 128,6 68,8 
         

Execução Financeira (€) 2.527.634,53 - 3.851.169,50 - 3.064.701,92 - 52,4 -20,4 

     * Valores provisórios apurados com base na informação disponível à data.   
     Fonte: IEM, IP-RAM 
 

A redução do número de estágios verificou-se essencialmente nas entidades privadas com ou sem fins 

lucrativos com -39,2% de abrangidos face ao ano anterior,  devido à introdução da medida Estágio Garantia do 

PROJOVEM, criada em 2014 entrando em vigor desde Novembro de 2014. Esta medida oferece condições mais 

vantajosas às entidades que enquadrem jovens até aos 24 anos, inclusivamente, quer em termos de 

comparticipação financeira do IEM quer em termos de simplificação processual e a maior responsabilização do 

jovem no âmbito do processo, tornando-a mais atrativa e consequentemente tendo impacto parcial nesta 

tipologia de estágios.  

A redução da proporção dos estágios em entidades privadas com fins lucrativos tem impacto no desempenho 

global da medida mas também nos índices de empregabilidade, uma vez que estas entidades possuem maior 

potencial de empregabilidade pós-programa. Efetivamente, as entidades coletivas de direito público estão 

sujeitas às orientações atuais de restrição total de admissão de trabalhadores na administração pública, 

enquanto que diversas associações e outras instituições sem fins lucrativos evidenciam mais dificuldades de 

funcionamento e financiamento em cenários desfavoráveis. 
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Dos estágios em curso em 2015, 55,7% foram realizados em entidades públicas, tendo as entidades privadas, 

com ou sem fins lucrativos, assumido 44,3% do total de estágios. 

Verifica-se uma redução acentuada da taxa de empregabilidade global no período, que ascendia a 44,0% em 

2013, passando para 41,3% em 2014 e para um resultado parcial e provisório de 26,6% em 2015, em virtude da 

recessão económica atual, que desincentiva a celebração de contratos. Este último resultado é provisório uma 

vez que o processo de aferição implica complementar a situação imediata à saída com uma análise quando 

perfaz 6 meses após o término do programa, segundo orientações o gabinete de estatística da União Europeia - 

Eurostat. 

Pelo exposto acima, relativamente à incapacidade de recrutamento das entidades públicas que enquadram os 

estágios, importa aferir a taxa de empregabilidade considerando apenas as empresas privadas com e sem fins 

lucrativos, que também tem vindo a decrescer de 54,5% em 2013 para 51,4% em 2014 e, embora apurada 

apenas parcialmente, fixou-se provisoriamente em 33,6% em 2015.  

Tendo em consideração o contexto económico atual, este programa continua a ser considerado prioritário e 

uma resposta eficaz no combate ao desemprego dos jovens e ao caráter agravado que assume o desemprego 

dos qualificados.  

O quadro seguinte permite uma breve análise aos estágios em curso ao longo de 2015: 64,9% do total de 

estagiários são mulheres; 55,5% têm idades entre 25 a 34 anos; cerca de 70,1% dos estagiários são 

desempregados de curta duração e 80,5% dos abrangidos possuem uma habilitação de nível superior.  

Esta situação é semelhante à do ano anterior, destacando-se apenas o decréscimo da proporção relativa dos 

jovens com menos de 25 anos, em função da referida criação do PROJOVEM, dirigido a este grupo etário. 

 

Estágios Profissionais - Caraterização dos estagiários 

  2013 % 2014 % 2015 % 
Var. % 

2014/13 
Var. % 

2015/14 
         

TOTAL 749 100,0 1.110 100,0 840 100,0 48,2 -24,3 
         

Homens 275 36,7 419 37,7 295 35,1 52,4 -29,6 

Mulheres 474 63,3 691 62,3 545 64,9 45,8 -21,1 
         

< 25 anos 384 51,3 589 53,1 363 43,2 53,4 -38,4 

25 - 34 anos 359 47,9 505 45,5 466 55,5 40,7 -7,7 

35 - 44 anos 6 0,8 16 1,4 11 1,3 166,7 -31,3 
         

Desemp. de curta duração 480 64,1 768 69,2 589 70,1 60,0 -23,3 

Desemp. de longa duração 269 35,9 342 30,8 251 29,9 27,1 -26,6 
         

Ensino secundário 132 17,6 243 21,9 164 19,5 84,1 -32,5 

Ensino superior  617 82,4 867 78,1 676 80,5 40,5 -22,0 

          Fonte: IEM, IP-RAM 
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4.2.2. Estágios Profissionais na Europa 

A aposta na valorização pessoal constitui hoje uma mais-valia potenciadora e facilitadora da inserção no 

mercado de trabalho. Conscientes desta realidade, pretende-se com este programa, regulamentado pela 

Portaria n.º 60/2008, de 15 de maio, proporcionar aos jovens qualificados em situação de desemprego, um 

estágio profissional num país da União Europeia, reforçando deste modo, por força da interação com outros 

processos de organização do trabalho e de gestão, as suas competências a nível profissional, social e pessoal. 

Ao longo de 2015 foram apoiados 7 estágios profissionais na Europa, a que corresponde uma execução 

financeira de € 21.376,65. 

 

4.2.3. Programa Experiência Jovem 

O combate ao desemprego jovem, que assume proporções especialmente elevadas na Região, é hoje uma das 

prioridades das políticas de emprego a nível regional, nacional e internacional, com diversos organismos a 

alertarem para a necessidade de minorar e prevenir este fenómeno com impactos profundos na sociedade 

atual e futura. 

Reconhecendo o caráter agravado do desemprego nos jovens, este grupo etário tem beneficiado de atenção 

especial no âmbito das medidas ativas de emprego desenvolvidas pelo IEM, nomeadamente os Estágios 

Profissionais e o programa PROJOVEM. 

Todavia, e porque nem todos os jovens desempregados são elegíveis para participar nos Estágios Profissionais, 

em virtude de não deterem as habilitações académicas necessárias, o IEM criou um programa, direcionado 

para os jovens com menos formação, de modo a que possam também beneficiar de uma experiência em 

contexto real de trabalho, em entidades de natureza privada. 

Assim, o Programa Experiência Jovem (PEJ), criado pela Portaria n.º 16/2013, de 5 de março, visa combater o 

desemprego jovem, evitando que este se torne estrutural, e orientando parte dos recursos disponíveis para 

esta faixa de desempregados, criando-se oportunidades de integração no mercado de trabalho.  

Ao abrigo do PEJ, os jovens desempregados até aos 30 anos, sem experiência profissional significativa e com 

habilitações inferiores ao nível 4 do Quadro Nacional de Qualificações, são integrados em entidades privadas, 

por um período de 6 meses. Durante o período de experiência, é facultada uma bolsa aos colocados, subsídio 

de refeição e de transporte. De forma a incentivar a admissão dos jovens após o programa, foram criados 

prémios à contratação. 

Em relação ao ano anterior, o programa de experiência jovem apresenta um decréscimo em termos de 

atividade física de 5,4% (menos 20 abrangidos) e em termos financeiros, com menos 2,8% (menos € 21.683,98).  

Os decréscimos verificados devem-se essencialmente ao facto de ser o segundo ano de implementação da 

medida Experiência Garantia no âmbito do PROJOVEM, em vigor desde agosto de 2014, que proporciona uma 

resposta semelhante à deste programa, com critérios e prazos de candidatura mais flexíveis para o mesmo 

público até aos 24 anos, inclusive.  
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Programa Experiência Jovem  - PEJ 

  2013 % 2014 % 2015 % 
Var. % 

2014/13 
Var. % 

2015/14 
         

Abrangidos 192 - 368 - 348 - 91,7 -5,4 

Participantes 192 100,0 350 100,0 341 100,0 82,3 -2,6 

Ent. Privadas com fins lucrativos 165 85,9 319 91,1 323 94,7 93,3 1,3 

Ent. Privadas sem fins lucrativos 27 14,1 31 8,9 18 5,3 14,8 -41,9 

Iniciaram 192 100,0 294 84,0 270 79,2 53,1 -8,2 

Taxa de empregabilidade (%)         

Global 24,3 - 26,4 - * 20,4 - 8,5 -22,6 

Ent. privadas com fins lucrativos  28,4 - 27,2 - * 20,4 - -4,3 -24,9 

Prémios de Emprego         

Postos Aprovados - - 22 - 9 - - -59,1 

Postos Pagos - - 18 - 7 - - -61,1 

Execução Financeira (€) 413.858,80 - 763.451,36 - 741.767,37 - - -2,8 
 

          *Valores provisórios apurados com base na informação disponível à data.  
          Fonte: IEM, IP-RAM 

 

Verifica-se uma redução na taxa de empregabilidade global no período, que ascendia 26,4% em 2014, 

passando para um valor provisório de 20,4% em 2015, sendo expectável que possa melhorar, uma vez que não 

decorreu o prazo de 6 meses após a saída do programa, de acordo com orientações europeias e internacionais, 

para completar a avaliação pós-programa e respetiva classificação da saída do programa. De facto, os 

participantes que não foram integrados na entidade em que desenvolveram o programa podem vir a obter 

uma colocação noutra entidade, posteriormente. 

 

Programa Experiência Jovem  - Caraterização dos participantes 

  2013 % 2014 % 2015 % 
Var. % 

2014/13 
Var. % 

2015/14 
     

  
 

 

TOTAL 192 100,0 350 100,0 341 100,0 82,3 -2,6 
      

 
  

Homens 94 49,0 189 54,0 185 54,3 101,1 -2.1 

Mulheres 98 51,0 161 46,0 156 45,7 64,3 -3.1 
         

< 25 anos 159 82,8 288 82,3 270 79,2 81,1 -6,3 

25 - 30 anos 33 17,2 62 17,7 71 20,8 87,9 14,5 
         

Desemp. de curta duração 94 49,0 203 58,0 205 60,1 116,0 1,0 

Desemp. de longa duração 98 51,0 147 42,0 136 39,9 50,0 -7,5 
         

Primeiro Emprego 137 71,4 247 70,6 232 68,0 80,3 -6,1 

Novo Emprego 55 28,6 103 29,4 109 32,0 87,3 5,8 
         

Nenhum nível de instrução 0 - 1 0,3 1 0,3 - - 

1º Ciclo Ensino Básico 9 4,7 24 6,9 26 7,6 166,7 8,3 

2º Ciclo Ensino Básico 23 12,0 60 17,1 84 24,6 160,9 40,0 

3º ciclo ensino básico 68 35,4 121 34,6 124 36,4 77,9 2,5 

Ensino secundário 92 47,9 144 41,1 106 31,1 56,5 -26,4 

         Fonte: IEM, IP-RAM 

 

Em 2015, foi possível abranger 341 jovens, dos quais 79,2% com idade inferior 25 anos, e 68,9% com 

habilitação inferior ao ensino secundário. Do total de jovens integrados, 68,0% não possuíam qualquer 

experiência profissional anterior e 60,1% estavam em situação de desemprego há menos de 12 meses. 
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A execução financeira realizada em 2015, neste âmbito é de € 741.767,37, correspondente à comparticipação 

do IEM na bolsa mensal aos abrangidos e no seguro de acidentes de trabalho.  

 

4.2.4. PROJOVEM 

O combate ao desemprego jovem, que assume proporções especialmente elevadas na Região, é hoje uma das 

prioridades das políticas de emprego a nível regional, nacional e internacional, com diversos organismos a 

alertarem para a necessidade de reduzir e prevenir este fenómeno com impactos profundos na sociedade atual 

e futura.  

O Conselho Europeu e o Parlamento Europeu reiteraram a importância crucial e a urgência de fazer face ao 

problema do desemprego juvenil, evidenciando as potencialidades de iniciativas relacionadas com as garantias 

para jovens e o quadro de qualidade para os estágios.  

Neste sentido foi elaborada uma recomendação para os jovens, criando a iniciativa Garantia Jovem a que 

Portugal e a Região aderiram, no âmbito da qual se pretende garantir a todos os jovens com menos de 25 anos 

de idade, uma oportunidade de qualidade, seja de emprego, de educação, formação profissional ou estágio, no 

prazo de quatro meses após ficarem desempregados ou saírem da educação formal.  

Os jovens, de acordo com a referida Recomendação, que não trabalhem, que não estudem e não estejam a 

frequentar qualquer formação, devem ser sinalizados como NEET - Neither in Employment, Education or 

Training, devendo ser posteriormente encaminhados para as diferentes áreas de intervenção. 

Assim, o Programa PROJOVEM, criado pela Portaria n.º 136/2014, de 6 de agosto, visa combater o desemprego 

jovem, evitando que este se torne estrutural, e orientando parte dos recursos disponíveis para esta faixa de 

desempregados, criando-se oportunidades de integração no mercado de trabalho.  

Este programa integra duas medidas, tendo em atenção os níveis de qualificação dos jovens, uma delas 

abrangerá os jovens com qualificação de nível 2 e 3 do Quadro Nacional de Qualificações – a Experiência 

Garantia e a outra os jovens com níveis de qualificação superior – o Estágio Garantia. 

Ao abrigo do PROJOVEM - Experiência Garantia, os jovens desempregados com idade entre 18 e 24 anos, com 

habilitações de nível 2 ou 3 do Quadro Nacional de Qualificações, são integrados em entidades privadas com 

ou sem fins lucrativos, por um período de 6 meses, podendo ser prorrogado por mais 3 meses caso a entidade 

enquadradora se comprometa a celebrar com o participante um contrato de trabalho por escrito, de duração 

não inferior a nove meses. Durante o período de experiência, é facultada uma bolsa aos colocados, subsídio de 

refeição e de transporte.  

Na medida Estágio Garantia do PROJOVEM, os jovens com idade entre 18 e 24 anos, com habilitações de nível 

igual ou superior a 4 do Quadro Nacional de Qualificações e que após a obtenção da qualificação não tenham 

tido uma experiência na área por um período superior a 6 meses, são integrados em entidades privadas com 

ou sem fins lucrativos, por um período de 9 meses, podendo ser prorrogado por mais 3 meses caso a entidade 

enquadradora se comprometa a celebrar com o participante um contrato de trabalho por escrito, de duração 

não inferior a doze meses. Durante o período de experiência, é facultada uma bolsa aos colocados, subsídio de 

refeição e de transporte.  
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De forma a incentivar a admissão dos jovens após a sua participação nestas medidas, foram criados prémios à 

contratação.  

Em virtude do PROJOVEM ter entrado em vigor no final de 2014, verificou-se um grande acréscimo nos inícios 

(de 38 em 2014 para 356 em 2015) e consequentemente nos abrangidos. Assim sendo, foi possível abranger 

393 jovens, dos quais 263 (66,9%) no  Estágio Garantia e 130 (33,1%) no Experiência Garantia. Foram ainda 

aprovados 8 prémios de emprego, e pagos 4 prémios de em prego no decurso do ano. 

PROJOVEM 

  2014 % 2015 % 
Var % 

2015/14 
      

Abrangidos 38 - 397 - 944,7 

Participantes 38 100,0 393 100,0 934,2 

Experiência Garantia 17 44,7 130 33,1 664,7 

Estágio Garantia 21 55,3 263 66,9 1.152,4 

Iniciaram 38 100,0 356 90,6 836,9 

Taxa de empregabilidade (%)      

Global 0 - * 21,9 - 0,0 

Ent. privadas com fins lucrativos  0 - * 23,9 - 0,0 

Prémios de Emprego      

Postos Aprovados - - 8 - - 

Postos Pagos - - 4 - - 

Execução Financeira (€) 10.369,43 - 1.022.069,26 - 9.756,5 

 *Valores provisórios apurados com base na informação disponível à data. 
 Fonte: IEM, IP-RAM 
 

Verifica-se uma taxa de empregabilidade provisória global de 21,9%, sendo expectável que possa melhorar, 

uma vez que não decorreu o prazo de 6 meses após a saída da medida, de acordo com orientações europeias e 

internacionais, para completar a avaliação pós-programa e respetiva classificação da saída do programa. 

 

PROJOVEM  - Caraterização dos participantes 

  2014 % 2015 % 
Var. % 

2015/14 
      

TOTAL 38 100,0 393 100,0 934,2 
      

Homens 18 47,4 153 38,9 750,0 

Mulheres 20 52,6 240 61,1 1.100,0 
      

< 25 anos 38 100,0 393 100,0 934,2 
      

Desemp. de curta duração 28 73,7 282 71,8 907,1 

Desemp. de longa duração 10 26,3 111 28,2 1.010,0 
      

Primeiro Emprego 121 55,3 267 67,9 1.171,4 

Novo Emprego 17 44,7 126 32,1 641,2 

      

2º Ciclo Ensino Básico 1 2,6 3 0,8 200,0 

3º ciclo ensino básico 2 5,3 64 16,3 3.100,0 

Ensino secundário 26 68,4 183 46,6 603,8 

Ensino superior 9 23,7 143 36,4 1.488,9 

       Fonte: IEM, IP-RAM 
 



2015 |EMPREGO E COESÃO SOCIAL: BREVE BALANÇO 

INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA |82 

Do total de jovens participantes, 71,8% estavam em situação de desemprego há menos de 12 meses, 67,9 % 

não possuíam qualquer experiência profissional anterior, 61,1% eram mulheres e 46,6% possuíam o ensino 

secundário. 

A execução financeira realizada em 2015, neste âmbito é de € 1.022.069,26, correspondente à comparticipação 

do IEM na bolsa mensal aos abrangidos e no seguro de acidentes de trabalho.  

 

4.2.5. REATIVAR Madeira 

No âmbito da política de promoção de emprego da Região, uma das prioridades é o combate ao desemprego 

de longa duração, a par do desemprego jovem, pelo desafio que aquele representa face às suas características, 

já que quanto mais afastados do mercado de trabalho, maior é a dificuldade de reintegração do mesmo.  

Neste sentido, o REATIVAR Madeira, criado pela Portaria n.º 127/2015, de 29 de Julho,  tem como objetivo a 

formação e reintegração profissional das pessoas em situação de desemprego de longa duração e de muito 

longa duração, com mais de 30 anos, através da realização de estágios profissionais, por períodos de 9 meses, 

proporcionando assim um contacto com o mercado de trabalho num contexto de formação, promovendo 

desta forma a atualização e a aquisição de novas competências que permitam a reintegração destes estagiários 

no mercado de trabalho, até porque a medida prevê a concretização de um limiar mínimo de empregabilidade.  

Considerando ainda que é um objetivo premente a redução do volume de desemprego de longa duração, 

torna-se necessário criar mecanismos que visem a sua diminuição de maneira progressiva mas consistente, 

combinando esta medida com outras já implementadas, com o objetivo de reforçar as qualificações dos 

recursos humanos inativos às exigências do mercado de trabalho. 

De forma a incentivar a admissão dos abrangidos após o programa, foram criados prémios à contratação. 

Em 2015, primeiro ano de implementação deste programa, foi possível colocar um total de 15 estagiários a 

partir de novembro, dos quais 11 eram mulheres, 12 com habilitação igual ou superior ao ensino secundário, 

14 estavam em situação de desemprego há pelo menos de 24 meses. 

A execução financeira realizada em 2015, neste âmbito é de € 3.408,07, correspondente à comparticipação do 

IEM na bolsa mensal dos abrangidos, no subsídio de transporte, no subsídio de refeição e no seguro de 

acidentes de trabalho.  

 

4.2.6. Formação Emprego 

O Programa Formação/Emprego, reformulado pela Portaria n.º 190/2014 de 6 de novembro, tem contribuído 

para dar resposta às necessidades de formação dos desempregados com maior dificuldade de inserção no 

mercado de trabalho, atendendo a que proporciona aos desempregados, para além de uma formação teórica, 

uma formação prática em contexto de trabalho. Perante a conjuntura económica atual, o combate ao 

desemprego continua a ser uma das prioridades do Governo Regional, desempenhando as medidas ativas de 

emprego um papel fundamental no incentivo à contratação de desempregados e à promoção da sua 
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empregabilidade. Nesta medida, houve necessidade de se introduzirem algumas alterações ao programa 

existente, tendo sido ajustados os valores a atribuir aos desempregados e o período de duração da formação, 

bem como definido que a contratação por parte das entidades enquadradoras no final do programa tem de ter 

uma duração mínima de doze meses. 

Em 2015 este programa contou com 100 abrangidos, maioritariamente desempregados à procura de novo emprego 

(94,0%), mulheres (86,0%), com idades entre 25 e 45 anos (57,0%) e detentores do ensino secundário (35,0%). 

A execução financeira realizada em 2015 é de € 255.923,56, correspondente à comparticipação do IEM na 

bolsa mensal atribuída aos participantes, no seguro de acidentes de trabalho e na comparticipação nas 

despesas de formação. 

 

4.3. Incentivos à Criação de Emprego e Empresas 

Um dos objetivos do IEM é criar emprego e fomentar o espírito empresarial, dinamizando iniciativas 

empresariais geradoras de emprego.  

As diretrizes da União Europeia em matéria de emprego demonstraram que a criação de empresas e o 

crescimento das PME são os principais fatores responsáveis pela criação de postos de trabalho. 

Este conjunto de medidas tem por objetivo contribuir para a criação de emprego sustentado (em empresas já 

existentes ou a criar), para o reforço do empreendedorismo e do desenvolvimento local e para o combate à 

precariedade do emprego. 

 

4.3.1. Programa de Incentivos à Contratação - PIC 

O Programa Incentivos à Contratação visa estimular a criação líquida de postos de trabalho, incentivando os 

empregadores, através da concessão de apoios financeiros, a recorrer aos serviços de emprego quando 

pretendam recrutar novos trabalhadores. 

Com este programa, reformulado  pela  Portaria n.º 191/2015, pretende-se reforçar  a celebração de contratos 

sem termo, ou no caso de contratação a termo, a sua conversão para um vínculo sem termo, bem como 

estimular a seleção e recrutamento dos grupos de mais difícil inserção ou reinserção profissional.  

Em 2015 foram aprovados 300 projetos de emprego, a que corresponde a criação líquida de 491 novos postos 

de trabalho, resultado superior aos registados em anos anteriores, ultrapassados os constrangimentos 

impostos pela execução do Programa de Ajustamento Económico e Financeiro (PAEF).  

Contabilizam-se 472 postos de trabalho para os quais foram atribuídos apoios financeiros ao longo do ano, 

traduzindo-se num crescimento de 38,4% face ao ano anterior.  

Importa ainda salientar que, embora o contexto económico não seja favorável à celebração de contrato sem 

termo, o apoio sob  forma de prémio de emprego, que incentiva esta modalidade de contratação, tem ganho 

peso relativo face à modalidade de apoio à contratação a termo, corresponde a 87,9% dos postos pagos em 2015. 
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Programa de Incentivos à Contratação - PIC 

  2013 2014 2015 
Var % 

2014/13 
Var % 

2015/14 

Projetos aprovados 241 286 300 18,7 4,9 

Postos de trabalho aprovados 400 442 491 10,5 11,1 

Postos de trabalho criados* 299 341 472 14,0 38,4 

Prémio de Criação de Postos de Trabalho  268 311 415 16,0 33,4 

Apoios à Contratação  31 30 57 -3,2 90,0 

Execução financeira 1.875.147,15 2.229.181,42 2.824.898,72 18,9 26,7 

* Postos de trabalho pagos no ano decorrente. 
           Fonte: IEM, IP-RAM 
 

Uma caraterização sintética dos abrangidos denota que os homens representam 51,9% dos que foram 

integrados no mercado de trabalho com recurso a este apoio, com os adultos entre 25 e 44 anos a 

representarem 62,9% do total de contratados. Apesar de o número de jovens com menos de 25 anos apoiados 

se ter aumentado face a 2014, a sua proporção diminuiu, passando de 14,1% em 2013 para 12,1% em 2015, o 

mesmo acontece com o grupo etário seguinte, dos 25 aos 34 anos, que decresce para uma proporção de 32,4% 

dos apoiados. Destaca-se ainda a contratação de 118 desempregados com 45 ou mais anos (25,0%).  

A vasta maioria dos desempregados estava à procura de novo emprego (96,2%), sendo que 60,4% do total de 

postos apoiados integraram desempregados de longa duração. Por habilitações, 2015 regista a contratação por 

conta de outrem de apenas 9 desempregados sem qualquer nível de instrução e de 41 detentores do 1º ciclo 

do ensino básico. O peso dos abrangidos com educação de nível superior ascendeu a 12,5%, apresentando um 

acréscimo em relação ao ano anterior, totalizando 59 postos criados em 2015. 

 

4.3.2. Criação do Próprio Emprego por Beneficiários das Prestações de Desemprego - CPE 

Este programa, criado pela Portaria n.º 101/2001 de 6 de setembro, pretende estimular a criação do próprio 

posto de trabalho por parte de desempregados, sendo-lhes facultada a possibilidade de requererem a 

totalidade das prestações de desemprego de que são beneficiários (subsídio de desemprego ou subsídio social 

de desemprego), de uma só vez, mediante a apresentação de um projeto de emprego que demonstre 

viabilidade económica e financeira e assegure o seu emprego a tempo inteiro. Acresce ainda a possibilidade de 

concessão de um subsídio especial, a fundo perdido, nos casos em que o montante global das prestações de 

desemprego se mostrar insuficiente para a realização do projeto. 

Ao longo de 2015 foi aprovado 1 projeto de emprego, a que corresponde 1 novo posto de trabalho. Foram criados 

2 postos de trabalho em 2015, contabilizados tendo em consideração a data de pagamento dos apoios 

financeiros, evidenciando uma clara tendência desde 2013. Esta redução deve-se essencialmente a uma maior 

adesão ao Programa de Estímulo ao Empreendedorismo de Desempregados (PEED), criado em 2013, que permite 

aceder a um montante de apoios superior. 

Os promotores dos 2 projetos são homens, detentores do ensino secundário, com idades compreendidas entre os 

35 e 44 anos e sendo um deles desempregado de longa duração.  
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A execução financeira em 2015 é de € 10.977,57, correspondente ao subsidio especial atribuído pelo IEM para 

colmatar as despesas de investimento com o projeto de emprego, nos casos em que o montante das prestações 

de desemprego não é suficiente. 

 

4.3.3. Programa de Estímulo ao Empreendedorismo de Desempregados - PEED 

O PEED, criado pela Portaria n.º 32/2013, de 13 de maio, mantém o objetivo do Programa de apoio ao 

Desempregado Empreendedor (PADE), programa que veio substituir, nomeadamente, incentivar e apoiar a 

criação do próprio emprego por parte de desempregados com espírito empresarial, bem como contribuir para 

a eventual criação de outros postos de trabalho necessários ao desenvolvimento do referido projeto.  

Esta medida, que inclui apoios financeiros à criação de postos de trabalho e ao investimento, é um instrumento 

de atuação determinante face ao aumento da procura de soluções para criação do próprio emprego, num 

contexto de aumento do desemprego. Os projetos aprovados refletem o risco e o desafio que as pessoas em 

situação de desemprego decidiram assumir e enfrentar e constituem uma resposta consciente, positiva e válida 

ao problema do desemprego, que os serviços de emprego estão empenhados em apoiar e incentivar. 

Este programa possibilita o acesso a montantes mais elevados do que os previstos pelo programa de Criação do 

Próprio Emprego - CPE, e a sua reformulação em 2013, decorreu da necessidade de conjugar uma maior 

racionalização dos recursos, com um maior estímulo à criação de postos de trabalho.  

Os projetos aprovados refletem o risco e o desafio que as pessoas em situação de desemprego decidiram 

assumir, enfrentar e constituem uma resposta consciente, positiva e válida ao problema de desemprego, que 

os serviços de emprego estão empenhados em apoiar e incentivar. Assim sendo, em 2015 foram aprovados 79 

projetos de emprego (mais 34 que no ano anterior), que correspondem a 123 novos postos de trabalho (mais 

42 que em 2014). Foram ainda atribuídos 110 prémios de criação líquida de postos de trabalho, que se traduz 

num crescimento de mais 34,1% face a 2014, para além de apoios ao investimento. 

Programa de Estímulo ao Empreendedorismo de Desempregados – PEED 

  2013 2014 2015 
Var % 

2014/13 
Var % 

2015/14 

Projetos aprovados 20 45 79 125,0 75,6 

Postos de trabalho aprovados 48 81 123 68,8 51,9 

Postos de trabalho criados* 23 82 110 256,5 34,1 

dos quais, Promotores* 17 55 77 223,5 40,0 

Execução financeira 464.508,77 754.009,52 1.051.962,87 62,3 39,5 

* Postos de trabalho pagos no ano decorrente. 
Fonte: IEM, IP-RAM 

 

Dos 110 beneficiários destes apoios em 2015, promotores ou não promotores, 55 eram desempregados de 

longa duração, 110 estavam inscritos como desempregados à procura de novo emprego, 79 tinham idades 

entre os 25 e os 44 anos, 21 tinham mais de 45 anos e 56 foram preenchidos por homens. Em termos de 

habilitações literárias, destacam-se os indivíduos com o ensino secundário completo que formam o grupo mais 

significativo (38), seguindo-se os detentores do 3º ciclo do ensino básico, com 28 beneficiários. É significativo 

registar 2 postos ocupados por desempregados com o 1º ciclo do ensino básico, enquanto, no outro extremo, 

15 licenciados foram contratados com recurso aos apoios no âmbito destas medidas. 
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4.4. Programas Ocupacionais 

Os programas ocupacionais têm por objetivo integrar desempregados inscritos no IEM em atividades 

socialmente úteis, às quais o normal funcionamento do mercado não dá resposta, desenvolvidas por entidades 

públicas ou privadas sem fins lucrativos, por um período de tempo limitado, enquanto não surge outra 

alternativa de trabalho ou formação. 

Não sendo programas que visam a integração imediata, são medidas que permitem evitar o afastamento 

prolongado do mercado de trabalho, mantendo-os em contacto com outros trabalhadores e outras atividades, 

evitando o seu isolamento e combatendo a tendência para a desmotivação e marginalização.  

 

4.4.1. Programa de Ocupação Temporária para Desempregados – POT 

Ao longo de vários anos a Região, através de diferentes programas de emprego, Programa Ocupacional de 

Trabalhadores Subsidiados, Programa Ocupacional de Desempregados e Programa Ocupacional para Seniores, 

tem proporcionado aos desempregados uma atividade temporária, dotando-os de mais experiência e, 

simultaneamente, evitando que fiquem afastados do mercado de trabalho durante muito tempo. 

Estas medidas ativas de emprego têm recebido por parte das entidades intervenientes e dos desempregados 

uma grande aceitação. 

Decorrente da experiência entretanto acumulada destes programas, houve necessidade de se introduzirem 

alterações, para que os mesmos fossem simplificados e melhorados, chamando também as entidades que 

beneficiam do trabalho dos desempregados, a colaborar no suporte financeiro necessário à manutenção deste 

tipo de medida de emprego. 

Face ao orçamento disponível anualmente para este programa, as entidades ficam sujeitas a um plafond anual 

de candidaturas, cabendo-lhes também contribuírem no pagamento dos subsídios de alimentação e transporte 

devidos aos desempregados abrangidos.  

Com a criação do Programa de Ocupação Temporária de Desempregados (POT), pela Portaria n.º 137/2014 de 

6 de agosto, procede-se à revogação dos programas supra referidos e à sua junção num só diploma legal, 

agilizando-se o processo de candidatura e harmonizando-se todos os demais procedimentos. 

Como forma de incentivar a admissão dos desempregados no final do programa, por parte das entidades 

privadas, é prevista a atribuição de um prémio de emprego.  

Este programa, tal como se verificou nos programas ocupacionais revogados, tem gozado de uma recetividade 

muito elevada por parte das entidades e dos trabalhadores, por se constituir como uma solução de melhoria da 

empregabilidade num contexto recessivo. Assim sendo, ao longo de 2015 foi possível abranger 1.822 

desempregados, dos quais 92,5% eram não subsidiados, proporcionando-lhes um rendimento mensal ao longo 

da participação. 

A execução financeira realizada em 2015, neste âmbito é de € 6.109.036,06, correspondente à comparticipação 

do IEM na bolsa mensal aos abrangidos e no seguro de acidentes de trabalho.  
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Programa de Ocupação Temporária para Desempregados – POT 

  2014 % 2015 % 
Var % 

2015/14 

      

Abrangidos 479 - 1.822 - 280,4 

Ocupados 479 100,0 1.822 100,0 280,4 

Entidades Públicas e equiparadas * 363 75,8 1.319 72,6 263,4 

Ent. Privadas sem fins Lucrativos 116 24,2 503 27,4 333,6 

Iniciaram 479 100,0 1.352 45,0 182,3 

Prémios de Emprego      

Postos Aprovados 0 - 1 - - 

Postos Pagos 0 - 0 - - 

Execução Financeira (€) 356.020,10 - 6.109.036,06 - 1.615,9 

* De acordo com a Portaria n.º 44/2013, de 24 de junho, inclui as entidades de direito privado cujo capital  
seja maioritária ou totalmente público e que prossigam atividades de interesse público e coletivo. 

Fonte: IEM, IP-RAM 

 

Destaca-se de entre o conjunto de ocupados ao longo de 2015, essencialmente desempregados à procura de 

novo emprego (95,7%), homens (59,5%), o elevado peso conferido a grupos em situação de desfavorecimento 

face ao mercado laboral, nomeadamente os desempregados de longa duração (80,1% dos participantes), os 

desempregados com baixas qualificações (61,4% com habilitações inferiores ou iguais ao  2º ciclo), e os 

indivíduos com 45 ou mais anos (46,6%) facultando-lhes uma experiência profissional que facilita a inserção no 

mercado de trabalho.  

Por habilitações, registam-se 136 participantes que não possuem qualquer nível de escolaridade (7,5%), o  

grupo mais numeroso é o dos indivíduos que detêm o 1º ciclo do ensino básico (31,2%).  

Programa de Ocupação Temporária para Desempregados - Caraterização dos ocupados 

  2014 % 2015 % 
Var. % 

2015/14 

TOTAL 479 100,0 1.822 100,0 280,4 

     
 

  
  

  
 

Homens 278 58,0 1.084 59,5 289,9 

Mulheres 201 42,0 738 40,5 267,2 
     

 

  
  

  
 

< 25 anos 28 5,8 92 5,0 228,6 

25 - 34 anos 91 19,0 375 20,6 312,1 

35 - 44 anos 141 29,4 506 27,8 258,9 

45 - 54 anos 154 32,2 604 33,2 292,2 

>= 55 anos 65 13,6 245 13,4 276,9 
     

 

  
  

  
 

Desemp. de Curta Duração 91 19,0 363 19,9 298,9 

Desemp. de Longa Duração 388 81,0 1.459 80,1 276,0 
     

 

  
  

  
 

Primeiro Emprego 22 4,6 79 4,3 259,1 

Novo Emprego 457 95,4 1.743 95,7 281,4 

  
  

  
 

Nenhum nível de instrução 42 8,8 136 7,5 223,8 

1º Ciclo Ensino Básico 149 31,1 569 31,2 281,9 

2º Ciclo Ensino Básico 112 23,4 413 22,7 268,8 

3º Ciclo Ensino Básico 73 15,2 262 14,4 258,9 

Ensino Secundário 79 16,5 348 19,1 340,5 

Ensino Superior  24 5,0 94 5,2 291,7 

   Fonte: IEM, IP-RAM 
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4.4.2. Programas Ocupacionais para Desempregados - POD 

O Programa Ocupacional para Desempregado – POD foi revogado pela criação do Programa de Ocupação 

Temporária de Desempregados (POT), através Portaria n.º 137/2014 de 6 de agosto, mantendo-se em 

atividade apenas até terminarem as ocupações em curso. 

Em consequência, apenas se registaram 65 ocupados em 2015, de participações que transitaram de 2014, 

sendo maioritariamente homens (51), desempregados de longa duração (40) à procura de novo emprego (60), 

com idade entre os 35 e 54 anos (45) e com baixas qualificações (30 com qualificação igual ou inferior ao 1º 

ciclo do ensino básico).  

Foram ainda pagos 8 prémios de emprego, recompensando a integração do ocupado após o programa. 

 

4.4.3. Programas Ocupacionais para Seniores - POS 

Programa Ocupacional para Seniores foi revogado pela criação do Programa de Ocupação Temporária de 

Desempregados (POT), através Portaria n.º 137/2014 de 6 de agosto, mantendo-se em atividade apenas até 

terminarem as ocupações em curso. 

Ao longo de 2015, estiveram ocupados em atividades no âmbito deste programa 95 desempregados com idade 

igual ou superior a 55 anos, todos eles transitados do ano anterior. Foi pago ainda um prémio de emprego 

recompensando a integração do ocupado após o programa. 

Os seniores ocupados eram maioritariamente homens (66 abrangidos) em situação de desemprego de longa 

duração (79), com baixas qualificações: 70 abrangidos detinham habilitações iguais ou inferiores ao 1º ciclo do 

ensino básico, dos quais 9 não possuíam qualquer nível de habilitação, contando-se também 15 seniores com o 

2º ciclo do ensino básico. Por outo lado, assinalam-se 6 ocupados com o ensino secundário completo. 

 

4.4.4. Programas Ocupacionais para Trabalhadores Subsidiados - POTS 

O Programa Ocupacional para Trabalhadores subsidiados (POTS) foi revogado pela criação do Programa de 

Ocupação Temporária de Desempregados (POT), através Portaria n.º 137/2014 de 6 de agosto, mantendo-se 

em atividade apenas até terminarem as ocupações em curso. 

Assim sendo, em 2015 terminaram 105 ocupações de beneficiários das prestações de desemprego, transitadas  

de anos anteriores. Foram ainda atribuídos 9 prémios de emprego relativos à contratação dos participantes no 

final da ocupação. 

Os participantes nestes programas ocupacionais são maioritariamente homens (64,6%), com nível de 

habilitações muito baixo (62,5% participantes com habilitação inferior ou igual ao 1º ciclo do ensino básico).  

Os indivíduos com idade igual ou superior a 45 anos correspondiam a 63,5% dos participantes, destacando-se, 

de entre estes, 14 desempregados subsidiados com 55 ou mais anos. 
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4.5. Programas para Públicos Desfavorecidos 

Em matéria de coesão social e de um mercado de emprego mais inclusivo, o IEM promove medidas ativas que 

visam a integração económica e social dos grupos mais desfavorecidos face ao mercado de trabalho, quer 

através do acesso à informação e orientação profissional adaptada às especificidades deste grupo, quer através 

de experiências profissionais e de emprego. 

Com o objetivo de promover uma efetiva inclusão social, estas medidas são utilizadas como mecanismos de 

inserção/ reinserção no mercado de trabalho de grupos-alvo particularmente desfavorecidos ou em indivíduos 

em risco de exclusão social, nomeadamente, pessoas portadoras de deficiência, beneficiários do Rendimento 

Social de Inserção e ex-toxicodependentes. 

 

4.5.1. Empresas de Inserção 

A medida Empresas de Inserção foi criada, pela Portaria n.º 164/2003 de 3 de novembro, com as alterações 

introduzidas pela Portaria n.º 4/2008 de 22 de janeiro, publicadas no Jornal Oficial da Região Autónoma da 

Madeira, como um instrumento de combate ativo à pobreza e à exclusão social e, simultaneamente, de 

desenvolvimento do espírito empresarial. 

As empresas de inserção devem constituir-se, tendo como princípio básico a conjugação do objetivo social – 

(re)inserção de grupos desfavorecidos e satisfação de necessidades sociais às quais o mercado não dá resposta 

– com o objetivo lucro, por forma a assegurar a rentabilidade e sustentabilidade económica e financeira destas 

unidades empresariais. 

Num contexto de crise económica, esta medida proporciona uma resposta ajustada ao público desfavorecido 

inscrito no Instituto e conta com a adesão das entidades interessadas em minimizar os impactos conjunturais 

negativos, quer na própria instituição, quer ao nível da comunidade em que se encontram inseridas. 

Ao longo de 2015 estiveram em atividade 3 empresas de inserção, tendo sido autorizado o início de um novo 

ciclo de profissionalização, através da APEL - Associação Promotora do  Ensino Livre, contribuindo para um 

total de 30 desempregados em processo de inserção ao longo do ano. Foram ainda aprovados e pagos 2 

prémios de emprego. 

Empresa de Inserção 

  2013 % 2014 % 2015 % 
Var % 

2014/13 
Var % 

2015/14 
         

Abrangidos 33 - 35 - 32 - 6,1 -8,6 

Em processo de Inserção 32 100,0 35 100,0 30 100,0 9,4 -14,3 

Formação 16 48,5 6 17,1 7 21,9 -62,5 16,7 

Profissionalização 32 97,0 29 82,9 27 84,4 -9,4 -6,9 

Iniciaram 11 33,3 9 25,7 8 25,0 -18,2 -11,1 

Prémios de Emprego         

Postos Aprovados 1 - - - 2 - - - 

Postos Pagos 1 - - - 2 - - - 

Execução Financeira 297.124,25 - 215.118,31 - 195.233,52 - -27,6 -9,2 

        Fonte: IEM, IP-RAM 
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Esta execução é ligeiramente inferior ao registado nos anos anteriores, com menos 3 abrangidos face a 2014, e 

menos 1 abrangido em relação ao ano 2013, por via do término de projetos de inserção, da descontinuidade do 

apoio a projetos em curso, em anos anteriores, e da suspensão temporária deste programa, tendo sido 

prosseguidos apenas os compromissos já assumidos anteriormente. 

De forma sintética, os desempregados em situação de especial desfavorecimento perante o mercado de trabalho 

apoiados no âmbito desta medida eram maioritariamente mulheres (24 abrangidos), com idade entre 35 e 54 

anos (25), dos quais 8 tinham mais de 45 anos, à procura de reinserção profissional (29), com baixo nível de 

habilitações literárias (20 com, no máximo, o 2º ciclo do ensino básico) e desempregados de longa duração (30).  

 

4.5.2. Vida e Trabalho 

O Programa “Vida e Trabalho”, instituído pela Portaria n.º 177/2002 de 20 de novembro, é promovido pelo 

Instituto de Emprego da Madeira em parceria com as instituições de tratamento da toxicodependência da 

Região Autónoma da Madeira, sob a tutela da Secretaria Regional dos Assuntos Sociais. 

Esta medida visa a reabilitação dos toxicodependentes em tratamento ou ex-toxicodependentes, através de 

uma participação em formação ou experiência em posto de trabalho, com vista à sua reinserção na vida ativa 

evitando um afastamento prolongado do mundo do trabalho e a perda de hábitos de trabalho. 

Ao longo de 2015 foram abrangidos 26 toxicodependentes em tratamento ou ex-toxicodependentes, num total 

superior aos anos anteriores. É de salientar que dos 26 abrangidos, 16 correspondem a novos participantes, 

que irão passar pelas diversas fases de reintegração profissional e social que este programa compreende.  

No entanto, importa salientar novamente que a execução deste programa está condicionada pelos 

constrangimentos genéricos de um ambiente económico desfavorável, agravados no que respeita à relutância 

em contratar indivíduos em processo de recuperação, mas também por outros fatores de caráter específico, 

que não dependendo da iniciativa do IEM, tornam ainda mais difícil a sua execução, entre outros: 

 O encaminhamento de novos casos por parte das instituições de tratamento da toxicodependência; 

 Dificuldades relativas às condições de saúde dos utentes para dar início às atividades. 

 

Vida e Trabalho 

  2013 % 2014 % 2015 % 
Var % 

2014/13 
Var % 

2015/14 

     
  

  

Abrangidos 11 100,0 19 100,0 26 100,0 72,7 36,8 

Estágio de Integração 9 81,8 17 81,8 20 76,9 88,9 17,6 

Apoios ao Emprego  3 27,3 5 27,3 8 30,8 66,7 60,0 

Iniciaram 9 81,8 10 81,8 16 61,5 11,1 60,0 

Prémios de Emprego         

Postos Aprovados 1 - - - 1  - - 

Postos Pagos - - 1 - -  - -100,0 

Execução Financeira 42.605,41 - 77.377,04 - 113.552,54 - 76,9 50,6 

                    Fonte: IEM, IP-RAM 
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Os abrangidos no âmbito desta medida são tipicamente homens (25), todos à procura de uma nova 

oportunidade profissional, maioritariamente dos 25 aos 44 anos, com baixo nível de habilitações (22 

abrangidos possuem, no máximo, o 2º ciclo do ensino básico e apenas 4 possuem o 3º ciclo do ensino básico) e 

em situação de desemprego de longa duração (15). 

Foi ainda aprovado um prémio de integração na sequência do processo de inserção. 

4.6. Estruturas de Apoio ao Emprego 

O IEM apoia as Unidades de Inserção na Vida Ativa e os Clubes de Emprego numa ótica de reforço dos 

mecanismos de apoio à inserção/reinserção profissional dos jovens e dos adultos desempregados, 

complementando assim os serviços desenvolvidos pelo Instituto de Emprego. Constituem-se como estruturas 

locais, em entidades públicas e privadas sem fins lucrativos, e prestam funções de acolhimento, informação e 

orientação profissional, e de apoio na procura de uma formação e/ou emprego. 

As Unidades de Inserção na Vida Ativa (UNIVA), regulamentadas pelo Despacho Normativo n.º 5/96 de 1 de 

março, apresentam-se como uma medida destinada a promover a inserção ou reinserção profissional de jovens 

e a articulação entre a formação e a vida ativa.  

É dada prioridade à criação de UNIVA que promovam uma intervenção mais abrangente e/ou atividades para 

jovens com dificuldades específicas de inserção na vida ativa, tendo ainda em atenção a sua localização em termos 

sócio – económicos e geográficos, favorecendo-se a sua criação em áreas geográficas mais carenciadas, com 

maior dificuldade de acesso aos Serviços de Emprego, mais significativas em termos de população juvenil, com 

maior risco de desemprego juvenil e exclusão social ou em áreas com sectores em reestruturação.  

Os Clubes de Emprego, regulamentadas pelo Despacho Normativo n.º 4/96, de 1 de março, constituem-se 

como organizações de apoio aos desempregados, em particular os de longa duração, procedendo a atividade 

de informação e diagnóstico, ao aconselhamento e acompanhamento na procura ou criação de emprego. 

Em 2015 estiveram em funcionamento 5 Unidades de Inserção na Vida Ativa e 13 Clubes de Emprego, a que 

correspondeu um apoio financeiro do IEM de 49.384,37 euros e de 156.447,66 euros respetivamente, estando 

dispersas pela Região, com exceção dos concelhos do Porto Santo, S. Vicente e Porto Moniz. 

Ao longo do ano, os Clubes de Emprego e as UNIVA desenvolveram diversas atividades, nomeadamente: 

 Informação profissional a jovens e adultos; 

 Apoio à procura ativa de emprego; 

 Acompanhamento personalizado de desempregados em fase de inserção ou reinserção profissional; 

 Captação de ofertas junto das entidades empregadoras; 

 Divulgação de ofertas de emprego e atividades de colocação; 

 Encaminhamento para ofertas de qualificação; 

 Divulgação e encaminhamento para medidas de apoio ao emprego, qualificação e empreendedorismo; 
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 Divulgação de programas comunitários com vista à mobilidade no emprego e da formação profissional 

no espaço europeu; 

 Motivação e apoio à participação em ocupações temporárias ou atividades em regime de voluntariado, 

que facilitem a inserção no mercado de trabalho. 

Estas estruturas de apoio são dinamizadas, na sua generalidade, por um técnico superior com formação na 

área social e com adequado conhecimento, ao nível da metodologia de ação do IEM. Designados por 

animadores, atuam junto da população desempregada permitindo um apoio mais personalizado e mais 

orientado, tanto na inserção ou reinserção profissional como na divulgação da oferta formativa. 

Analisando o ano que passou, podemos constatar que foram efetuadas 1.419 inscrições de novos candidatos a 

emprego (-19 candidatos face a 2014), mas existiu um grande incremento na recolha de ofertas de emprego, 

que se fixou nas 220 (aumento de 38% face a 2014) e na colocação de candidatos no mercado de trabalho, 

mais concretamente 283 utentes inseridos no mercado de trabalho (+168 candidatos face a 2014). 

Importa referir que a rede de Clubes de Emprego e UNIVA permitiu realizar 12.586 atendimentos de utentes, 

ao longo do ano de 2015.  

Este apoio foi disponibilizado sob várias formas, com especial destaque para: as intervenções técnicas 

individuais e coletivas, o desenvolvimento de diagnósticos de necessidades formativas, os balanços de aptidões 

pessoais e profissionais, a promoção de competências empreendedoras e a divulgação de programas 

comunitários com vista à mobilidade no emprego e na formação profissional no espaço europeu. 

Resta-nos referir que com Portaria n.º 184/2015, publicada no JORAM, da Região Autónoma da Madeira, I 

Série, n.º 154, de 07 de Outubro, os Clubes de Emprego e as UNIVA deram lugar às novas unidades de apoio ao 

emprego, denominadas Polos de Emprego, sendo que após o período de candidatura foram selecionadas e 

apoiadas 20 entidades enquadradoras, espalhadas pelos vários concelhos da região e com início de 

funcionamento em janeiro de 2016. Importa ainda referir, que estas novas valências, sendo análogas às 

anteriores, visam manter o apoio personalizado disponibilizado a todos os desempregados e reforçar a 

descentralização dos serviços de emprego por toda a Região. 
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IV. CONCLUSÕES/DESAFIOS 

Em consequência da crise económica, o desemprego atingiu níveis muito altos em Portugal e na Região, 

perspetivando que se mantenha elevado no futuro próximo, apesar da melhoria recente dos principais 

indicadores económicos, e no centro das preocupações das políticas regionais, nacionais e europeias. 

O IEM, enquanto principal executor das políticas públicas de emprego na Região, procura proporcionar o 

regresso ao mercado de trabalho aos desempregados inscritos, da forma mais rápida e eficiente. 

Relativamente ao mercado de emprego e à atuação do IEM no ano de 2015: 

 A taxa de desemprego de 2015, em termos médios, situou-se em 14,7% na Região, tendo decrescido em 

0,3 pontos percentuais (p.p.) face ao valor médio de 2014. A nível nacional a este indicador também 

decresceu acentuadamente (-1,5 p.p.) para 12,4%, sendo de 9,4% para a União Europeia a 28 países5; 

 A taxa de desemprego em 2015 é mais elevada para os homens (15,5%) sendo superior em 1,5 p.p. à 

das mulheres (14,0%). A situação é invertida à registada a nível nacional em que o desemprego 

masculino é inferior, em apenas 0,5 p.p. à taxa de desemprego feminina (12,7%); 

 Em termos médios no ano, o desemprego atinge 42,8% dos jovens da Região que estão disponíveis para 

trabalhar, sendo de 32,0% em Portugal. Após uma evolução intensa em 2012 (+9,9 p.p.), este indicador 

agrava-se moderadamente em 2013 (+2,8 p.p.), para finalmente apresentar uma ligeira melhoria em 

2014 (-1,3%) e mais significativo em 2015 (7,7 p.p.). O indicador a nível nacional para além de ser menos 

gravoso apresenta um comportamento mais favorável nos últimos anos, com um crescimento menor 

em 2012 e 2013 (+7,6 p.p. e + 0,4 p.p.), uma redução mais acentuada em 2014, de -3,3 p.p., mantendo 

uma redução assinalável em 2015, de -2,8 p.p.; 

 O desemprego de longa duração, ou seja de duração igual ou superior a 12 meses atinge 10,3% da 

população ativa da Região, tendo decrescido em 0,8 p.p. face a 2014. A situação também é mais 

favorável a nível nacional, com este indicador a decrescer 1,2 p.p. em 2015, face a 2014, fixando-se em 

7,9% em termos médios anuais e em 7,6% no 4º trimestre do ano; 

 Na Região verifica-se que cerca de 70,8% dos desempregados, com base em estimativa com recurso à 

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

peso relativo face ao ano anterior (73,8%). A nível nacional o desemprego de longa duração atinge 

63,5% dos desempregados, com 27,5% dos desempregados a estarem nesta situação a menos de 6 

meses. 

 No final de dezembro de 2015, registavam-se 22.777 desempregados inscritos no IEM, representando 

um crescimento de 0,8% face ao mês homólogo; 

 O perfil do desempregado no final de 2015 corresponde maioritariamente a homens (54,1%), na 

situação de candidatos à procura de novo emprego (88,8%), com idade entre 25 a 54 anos (70,1%), 

                                                 
5 Fonte: Eurostat, atualização de 21-01-2016. 
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detentores de habilitações mais baixas (51,7% com habilitação igual ou inferior ao 2º ciclo do ensino 

básico), estando inscritos no IEM à procura de emprego há mais de 12 meses (54,3%).  

 Na comparação homóloga destas variáveis, a evolução do desemprego registado foi díspar nas diversas 

perspectivas, com a sua relativa estabilização face a 2014 a traduzir comportamentos compensatórios 

nos diversos grupos em que se desagrega. Efetivamente o decréscimo do desemprego masculino (-1,2%) 

foi compensado pelo crescimento do desemprego feminino (+3,2%). De forma geral, o número de 

inscritos diminuiu proporcionalmente mais entre os homens, os mais jovens, os que possuem 

habilitações mais baixas, tendo também decrescido o número de diplomados do ensino superior. 

Noutro sentido, salienta-se o crescimento do número de desempregados dos grupos etários com mais 

idade e dos desempregados com habilitações entre o 2º ciclo do ensino básico e o ensino secundário. 

Em termos de tempo de inscrição, verifica-se que ambos os grupos considerados, curta ou longa 

duração, apresentam um ligeiro aumento face ao volume homólogo. 

 Ao longo de 2015, o fluxo de desempregados inscritos totalizou um valor de 15.802, traduzindo-se num 

decréscimo de 0,1% apenas face ao ano anterior, ou seja, menos 164 inscritos ao longo do ano; 

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

desempregados, com 5.404 inscrições no ano, representando 34,2% dos que recorreram ao IEM em 

2015; 

 Ao longo do ano foram recebidas 2.484 ofertas de emprego, correspondendo a uma melhoria de 19,7% 

face ao valor registado em 2014 (+409 ofertas) mas ainda significativamente inferior ao alcançado em 

2011 (3.011 ofertas); 

 O ajustamento entre a procura e a oferta de emprego permitiu a colocação no mercado de trabalho de 

1.500 desempregados, o que representa um crescimento de 4,5% face ao realizado no ano anterior, 

num total de mais 64 colocados; 

 Em termos globais, os desempregados colocados pelo IEM são adultos (81,1% do total), com habilitações 

intermédias, entre o 3º ciclo do ensino básico e o ensino secundário completo (55,3%), registando-se 

que 51,6% dos colocados estavam inscritos há mais de 1 ano; 

 O crescimento do número de colocações em 2015 (+64) foi mais significativo para as mulheres (+85), 

para os adultos com idade entre os 45 e 54 anos (+73) e para os que detêm habilitações ao nível do 

ensino superior (+34) e para os candidatos inscritos há menos de 1 ano (+41), enquanto que apenas se 

reduz o número de colocados com menos de 25 anos (-22), os homens (-21) e os desempregados com 

com habilitação igual ao 3º ciclo do ensino básico (-7). 

 O índice de satisfação da oferta passou de 62,3% em 2014 para 56,9% em 2015, estando 201 ofertas por 

satisfazer no final de dezembro de 2015; 

 Foram abrangidos 4.472 desempregados em programas de emprego, representando um acréscimo de 

4,0% face a 2014 e de 48,3% face a 2013. A esta execução corresponde um montante 15,6 milhões  de 

euros pagos ao longo do ano; 
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 Cerca de 85,6% dos abrangidos participaram em programas ocupacionais ou em programas de formação 

para o emprego, ao longo do ano, a que correspondeu 74,9% do total da despesa efetuada.  

 Os 3.210 inícios alcançados ao longo de 2015, quer em medidas de reforço da empregabilidade, quer 

em postos de trabalho criados com apoio financeiro do IEM, correspondem a 71,8% do total de 

abrangidos no ano, destacando-se como o mais elevado volume de inícios jamais atingido pelo IEM; 

 Em 2015 foram atribuídos apoios a 642 novos postos de trabalho, através de incentivos à contratação, de 

prémios de emprego após a participação em programas e de apoios à criação do próprio emprego; 

 Os abrangidos pelos programas de emprego ao longo do ano são maioritariamente adultos (72,3%), 

desempregados de longa duração (59,0%), com habilitações até ao 3º ciclo do ensino básico (52,4%). 

Verifica-se um equilíbrio entre os diplomados do ensino superior e os que detêm o ensino secundário 

(23,1% e 24,4%, respetivamente) e entre ao géneros (homens: 51,0%); 

 Ao longo do ano foram aprovados apoios a projetos de criação líquida de postos de trabalho de 88 

promotores e à contratação de 629 trabalhadores por conta de outrem. 

Face ao elevado volume de inscritos, que não se perspetiva que se reduza rapidamente, torna-se fulcral 

dinamizar o modelo de funcionamento do Serviço Público de Emprego, com a introdução de instrumentos de 

trabalho potenciadores da eficácia do serviço. 

É fundamental garantir, desde o momento da inscrição, a identificação de dificuldades de inserção profissional 

dos desempregados, permitindo acionar mecanismos específicos para reforço da empregabilidade e para o 

fortalecimento da autonomia e iniciativa dos inscritos. O acompanhamento dos desempregados deve ser 

próximo e contínuo, e deve estimular comportamentos de procura ativa de emprego, enquanto permite 

melhorar o ajustamento entre a oferta e a procura de emprego.  

Neste sentido, a atuação do IEM no âmbito das intervenções de Informação e Orientação Profissional é 

determinante, tendo-se abrangido 9.548 participantes em ações de acompanhamento coletivas ou individuais. 

Embora este resultado corresponda a um decréscimo global do volume de utentes abrangidos de 9,3% face a 

2014, traduz essencialmente a escassez de oportunidades de encaminhamento para formação profissional em 

2015, decorrente da transição entre quadros comunitários. Deste modo, apesar da redução global do número 

de abrangidos verifica-se que, em 2015, o IEM reforçou a sua atuação através de sessões de procura ativa de 

emprego, de sessões de informação e do atendimento individual e personalizado a utentes com dificuldades no 

percurso de procura de emprego, desadequação ao mercado de trabalho ou outras dificuldades passíveis de 

perturbar a inserção profissional e que impliquem um apoio psicológico mais específico. 

Neste âmbito importa ainda referir que a implementação da iniciativa Garantia Jovem, que pretende fornecer 

uma resposta de emprego, de educação, formação profissional ou estágio, aos jovens NEET (Neither in 

Employment, Education or Training), implica o desenvolvimento de um intenso trabalho para sinalização dos 

jovens da Região. Neste sentido foram realizadas diversas sessões coletivas, complementarmente ao 

atendimento individual, de modo a captar para esta iniciativa todos os jovens inscritos no IEM.  



2015 |EMPREGO E COESÃO SOCIAL: BREVE BALANÇO 

INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA |96 

De modo a garantir a abrangência do IEM na Região, foram criados os polos de emprego, por reformulação das 

estruturas locais de apoio ao Emprego, UNIVA e Clubes de Emprego, financiadas pelo Instituto, de modo a que 

estas estruturas atuem como verdadeiras extensões do IEM na sua função de apoio à integração de 

desempregados no mercado de trabalho. 

No cenário recente de retração do mercado de emprego regional assume maior destaque a procura de 

soluções no espaço europeu, reforçando a importância dos serviços de aconselhamento e recrutamento e 

seleção através da Rede Europeia de Serviços de Emprego (EURES), sendo essencial prosseguir com a 

divulgação destes serviços prestados pelo IEM. 

O ano de 2015 foi marcado por uma melhoria na obtenção de ofertas de emprego bem como nas colocações 

dos desempregados, ainda que fiquem significativamente aquém aos valores registados até ao ano de 2012. 

Considera-se ainda necessário intensificar a intervenção junto das potenciais entidades empregadoras, tendo 

em vista captar o maior número de ofertas de emprego possível enquanto se reforça a concretização de 

colocações pela via direta e através dos programas de emprego. 

Neste sentido é necessário aprofundar a prospeção especialmente em zonas onde o desemprego registado é 

mais elevado, mostrando as vantagens de recorrer aos serviços do IEM, reforçando também nesta atuação o 

papel das unidades locais de acompanhamento, os Polos de Emprego. Para o sucesso desta ação é também 

fundamental o envolvimento e colaboração de instituições e associações locais e o recurso a novas formas de 

comunicação/divulgação. 

Numa altura de elevada contenção orçamental e em que está ainda em fase de arranque o novo quadro de 

apoios provenientes de Fundos Comunitários, é necessário assegurar a eficiência e eficácia da intervenção do 

IEM. Para este fim, foi iniciado em 2012 o processo de revisão dos programas de emprego. Este processo tem 

sido implementado de forma contínua e flexível, direcionando-se às medidas de maior impacto ou cujo 

desadequação às necessidades e recursos regionais seria mais significativa.  

Com a revisão dos programas de emprego pretende-se concretamente adaptar os custos com remunerações à 

realidade laboral, favorecendo o seu potencial de integração pós-programa, que é também reforçado com a 

atribuição de prémios à contratação. Neste processo, procura-se também reforçar a comparticipação das 

entidades privadas nos montantes atribuídos e a inscrição dos participantes no regime contributivo para a 

Segurança Social, devendo ainda ser salientada a introdução de mecanismos e melhorias processuais que 

permitirão racionalizar e simplificar os processos, libertando recursos e estimulando a adesão das entidades 

enquadradoras dos programas. O resultado final esperado é abranger mais pessoas face aos recursos 

disponíveis e assegurar a melhoria da empregabilidade dos desempregados, especialmente os que estão mais 

vulneráveis ao desemprego de longa duração. 

Neste âmbito, ao longo de 2015 foi criado o Programa REATIVAR Madeira, de modo a permitir melhorar a 

resposta aos desempregados de longa e muito longa duração, foi implementada a Medida de Incentivo à 

Aceitação de Ofertas de Emprego, com vista a  potenciar a reintegração dos desempregados no mercado de 

trabalho, minorando as barreiras à integração dos beneficiários de prestações de desemprego, e foram criados 

o polos de emprego, com o objetivo já referido anteriormente de reforçar a atuação do IEM em toda a Região. 
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Para além destes 2 novos programas, foi ainda revisto o Programa de Incentivos à Contratação, introduzindo 

melhorias para reforçar a adesão dos empresários a este instrumento de integração de desempregados 

inscritos no IEM.  

O processo de revisão das medidas prossegue em 2016, prevendo-se o lançamento de novas medidas e 

adaptação das existentes, tendo em conta os grupos de mais difícil inserção no mercado de trabalho e 

procurando transpor as orientações da União Europeia, complementadas e ajustadas à realidade regional pelo 

Programa de Governo Regional e pelo Plano Regional de Emprego. 

Face ao balanço do último ano, devem continuar-se os esforços, ao nível de todas as iniciativas e ações, em 

especial na inserção das pessoas mais desfavorecidas face ao mercado de trabalho, na tentativa de promover a 

sua participação numa sociedade com melhor qualidade e mais coesa. Embora as preocupações com os que 

têm maior dificuldade na inserção no mercado de trabalho tenham estado presentes na elaboração dos 

regulamentos e no ajustamento entre a oferta e a procura, é necessário continuar a aprofundar esta atuação, 

de modo a corrigir os desequilíbrios existentes. Neste sentido, destaca-se a necessidade de dar resposta ao 

desemprego dos mais jovens, dos que têm idade mais avançada, dos que detêm habilitações mais baixas, e de 

forma global, dos que permanecem em situação de desemprego de longa ou muito longa duração. A par destes 

grupos, não pode ser descurada a intervenção sobre grupos desfavorecidos face ao mercado de emprego, por 

via de condições particulares ou por conjugação de diversos fatores, especialmente sujeitos à exclusão 

profissional mas também à pobreza e à marginalização social. 

Embora o peso dos jovens no desemprego registado corresponda a 12,8% do desemprego total registado no 

final de 2015, a taxa de desemprego jovem, ou seja a proporção de jovens ativos em situação de desemprego, 

é alarmante, estabelecendo-se em 42,8% em 2015 (valor médio anual). A OIT6 
considera que, globalmente, os 

jovens continuam a ter quase três vezes mais probabilidade de estarem desempregados do que os adultos, 

além de estarem sujeitos a uma elevada precariedade laboral. Na Região a taxa média de desemprego dos 

adultos é de 12,4% em 2015, menos de 1 terço da taxa calculada para os jovens. Assim, urge dar resposta a 

este problema que compromete a capacidade de renovação do tecido económico português, a produtividade, 

e debilita as famílias, a coesão social e a credibilidade das políticas públicas. 

No final de 2015, 41,7% dos desempregados inscritos no IEM têm 45 ou mais anos, tendo assumido apenas 

20,2% das colocações efetuadas no ano. Nos programas de emprego, a sua representatividade é superior 

(27,2%), mas ainda aquém do peso na estrutura do desemprego registado, apesar das majorações e condições 

mais favoráveis previstas em diversos programas. 

Por outro lado, tendo em consideração que a falta de qualificação aumenta significativamente o risco de 

desemprego e a sua duração, pois diminui as probabilidades de reinserção no mercado de trabalho, deve ser 

efetuado um acompanhamento particular aos desempregados com qualificações muito baixas e deve-se 

procurar fornecer-lhes uma oportunidade de reinserção profissional. No final de 2015, 31,3% dos 

desempregados inscritos, possuíam no máximo o 1º ciclo do ensino básico. Este valor ascende a 51,7% do total 

se considerarmos também os que possuem o 2º ciclo completo. Apesar do crescimento do número de 

                                                 
6 World employment and social outlook – Trends 2015 
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colocados com baixas qualificações em 2015, este grupo continua a ter um peso relativo no total de colocados 

ao longo do ano (12,3% para os que detêm habilitações iguais ou inferiores ao 1º ciclo do ensino básico, 

ascendendo a 32,3% se considerarmos também o 2º ciclo). Este hiato face aos inscritos demonstra a 

necessidade de reforçar a intervenção do IEM para os grupos menos qualificados. A este nível importa referir a 

atuação dos serviços do Instituto no acompanhamento a candidatos com qualificação igual ou inferior ao 2º 

ciclo do ensino básico, representando 38,6% dos participantes das intervenções de Informação e Orientação 

Profissional. Quanto aos programas de emprego, apura-se um peso relativo de 38,0% no total de abrangidos,  

sendo uma redução de representatividade face a 2014 (40,3%), mas correspondendo à manutenção do volume 

de abrangidos, muito superior ao alcançado em 2013. Para este resultado é determinante a prossecução dos 

programas ocupacionais. No entanto, e face à necessidade de dar resposta a estes candidatos, será desejável 

desenvolver a atuação junto das entidade privadas com fins lucrativos, que, nomeadamente, possuem melhor 

potencial empregador pós-programa. 

Tendo em atenção tempo de inscrição, verifica-se que o desemprego de longa duração (12 ou mais meses de 

inscrição) correspondia a 54,3% do total do desemprego registado no final do ano, mantendo a proporção  

atingida desde 2013, e sendo devidamente refletido no perfil das colocações efetuadas ao longo do ano (51,6% 

em 2015). O papel dos programas de emprego, proporcionando uma nova oportunidade de emprego ou da 

melhoria da empregabilidade, é reforçado no caso de quem está afastado de forma prolongada do mercado de 

trabalho, sendo conferida prioridade aos desempregados de longa duração face aos demais sempre que 

possível e tendo inclusivamente sido criado o programa REATIVAR Madeira, com o objetivo de lhes 

proporcionar uma nova oportunidade de integração profissional. Assim, a representatividade deste grupo de 

desempregados tem vindo a ser crescente. Em 2015, estes abrangidos correspondem a 59,0% do total, 

partindo de um valor de 27,8% em 2009. 

Finalmente, deve ser prosseguida e aprofundada a atuação do IEM na integração de públicos especialmente 

desfavorecidos, quer pelo acompanhamento personalizado em equipas multidisciplinares, como é os caso dos 

beneficiários do Rendimento Social de Inserção, mas também pela continuação/criação de programa de 

emprego específicos, que complementam as diversas majorações na comparticipação das bolsas e nos 

incentivos à contratação.  

Resumidamente, o IEM deverá prosseguir a sua atuação de forma ajustada às caraterísticas dos 

desempregados inscritos, reforçando a sua empregabilidade, enquanto impulsiona medidas que apoiem a 

criação de novas empresas e de novos postos de trabalho. 
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    1. NOTA PRÉVIA 
 O Balanço Social do Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM, (IEM) referente ao ano de 
2015, consubstanciado no documento que ora se apresenta, foi elaborado em cumprimento 
do disposto no Decreto-Lei n.º 190/96, de 9 de outubro, adaptado à RAM pelo Decreto 
Legislativo Regional n.º 40/2008/M, de 10 de dezembro que instituiu, como medida de 
modernização da Administração Pública, a obrigatoriedade anual da sua elaboração, com 
referência a 31 de dezembro do ano imediatamente anterior. 
 
Trata-se de um instrumento privilegiado de planeamento e de gestão na área dos recursos 
humanos e dos recursos financeiros a estes afetos, constituindo uma importante referência 
relativa à caraterização socioprofissional dos trabalhadores. Desta forma fornece aos serviços 
e organismos, diferentes indicadores nesta matéria, permitindo, assim, a tomada de decisões 
conducentes a uma maior eficiência e qualificação dos recursos humanos. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Os mapas foram elaborados seguindo os exatos termos da Portaria n.º 27/2010, de 29 de 
abril, diploma que procedeu à revisão dos mesmos no sentido de os coadunar ao quadro legal 
vigente nesta matéria. 
 
Para além dos mapas exigidos naquele diploma, procurou-se através de um conjunto de 
gráficos, de indicadores sociais, bem como de informação comparativa com anos anteriores, 
evidenciar os dados em questão, de forma a permitir uma reflexão sobre a evolução e as 
tendências da realidade social deste Instituto e sobre a estratégia a adotar relativamente à 
gestão de recursos humanos. 
 
Naturalmente, o balanço social reflete as alterações da conjuntura sociopolítica e económica, 
mormente no que respeita as reformas adoptadas para a Administração Pública nos seus 
diversos aspetos: sistema remuneratório, regime de aposentação, restrições ao recrutamento, 
entre outros. 
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Os indicadores que no mesmo se explanam acabam por revelar, necessariamente, os efeitos e 
resultados daquelas opções.  
 
Assim se explicam alguns resultados como, por exemplo, os que se referem aos encargos em 
termos de remunerações, às entradas e saídas de pessoal, à manutenção das posições 
remuneratórias que dependem, não apenas de opções gestionárias, mas sobretudo de 
imposições legais. 
 
Analisando os dados relativamente a 2015, podemos caraterizar, em termos genéricos, os 
efetivos deste organismo da seguinte forma: 
 
Em 31 de dezembro de 2015, o número de trabalhadores em exercício de funções do IEM era 
de 95 trabalhadores (menos 1 do que no ano anterior), sendo que 11 ocupavam cargos 
dirigentes. 
 
Quanto à distribuição por género, as mulheres continuam a constituir o grupo dominante com 
78% no universo de efetivos, tendo vindo a manter-se a tendência de crescimento verificada 
ao longo dos últimos anos. 
 
 A média etária dos efetivos totais do IEM é de 47,2 anos, sendo que 80 % possuem idade 
igual ou superior a 40 anos. 
 
Em relação à estrutura de antiguidade, avaliada em 31 de dezembro de 2015, observa-se que 
os efetivos têm em média 19,1 anos de antiguidade na Administração Pública. 
 
Em termos de habilitações literárias é a licenciatura o grau académico mais representado, 
com 36 elementos. Com o mestrado temos a considerar 1 efetivo. 
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2. IDENTIFICAÇÃO DO ORGANISMO  

 Designação: Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM  
 Localização: 

 
 Morada: Rua da Boa Viagem, n.º 36 - 9060-027 Funchal 
 Telefone: 291 213 260 
 Fax: 291 220 014 
 E-mail: emprego@iem.gov-madeira.pt    

 Número de Identificação Fiscal: 508 960 231  
 Missão do Organismo: Coordenação e execução da política de emprego na Região 

Autónoma da Madeira. 
 

 Número de Efetivos ao Serviço em 31 de dezembro de 2015: 95 
 

 Natureza Jurídica: Pessoa coletiva de direito público, dotada de autonomia 
administrativa e financeira e património próprio. 

  3. RECURSOS HUMANOS DO IEM 
 3.1. TRABALHADORES SEGUNDO A MODALIDADE DE VÍNCULO 
 
 
No âmbito da Lei de Trabalho em Funções Públicas, diploma que regula o vínculo de trabalho 
em funções públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2013, de 20 de junho, na sua redação atual, o 
IEM disponha, em 31 de dezembro de 2015, 95 trabalhadores em exercício efetivo de 
funções, distribuídos segundo a modalidade de vínculo da seguinte forma: 
 

 84 em contrato de trabalho em funções públicas, constituído por tempo 
indeterminado;  

 11 em comissão de serviço. 
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 O vínculo de emprego público predominante era o de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, a que corresponde 88,4% do total de efetivos, conforme 
gráfico que a seguir se apresenta: 

 
 Gráfico 1 – Modalidades de vínculo público   

Dos 11 cargos dirigentes providos, 3 são cargos de direção superior de 1.º e 2.º grau, 3 de 
direção intermédia de 1.º grau e 5 de direção intermédia de 2.º grau. 
 
A ocupação de cargos dirigentes, corresponde, assim, a uma taxa de 11,6%, relativamente ao 
número total de trabalhadores em exercício de funções neste Organismo. 
 3.2. DISTRIBUIÇÃO DOS EFETIVOS POR CARGOS/CARREIRAS  
Os 95 colaboradores estavam distribuídos por cargos/carreiras da seguinte forma: 

 

 
Gráfico 2 – Distribuição dos efetivos por cargos/carreiras 
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Refira-se que no cômputo destes efetivos não foram considerados os 4 trabalhadores que, 
embora pertencentes ao mapa de pessoal do organismo, se encontravam à data de 31 de 
dezembro de 2015, ausentes do serviço, 3 através de mobilidade e 1 de licença sem 
remuneração por 360 dias. 

Quadro 1 

  
 
O gráfico seguinte reflete a distribuição socioprofissional dos efetivos do IEM por 
cargos/carreiras. Assinale-se que os trabalhadores inseridos nas carreiras de assistente 
técnico (28) e de técnico superior (24) são os mais representativos, abrangendo, 
respetivamente 29,5% e 25,3% do universo em questão. 
 
A carreira menos representada é a de informática, contando com 2 trabalhadores e 
representando 2,1% do total de efetivos.  
 
Tendo em conta a distribuição dos efetivos existentes pelos diversos cargos/carreiras, 
resultou o gráfico a seguir apresentado: 
 
 

1 Dirigente
Carreira de 

técnico 
superior

Carreira de 
assistente 

técnico

Carreira de 
assistente 

operacional

Carreiras e 
categorias 

subsistente
s

Informática 
(carreira 
especial)

Total

H 4 5 2 5 3 2 21
M 7 19 26 9 13 74
T 11 24 28 14 16 2 95
H 4 4
M 7 7
T 11 11
H 5 2 5 3 2 17
M 19 26 9 13 67
T 24 28 14 16 2 84
H
M
T
H
M
T

1.1.5 11 24 28 14 16 2 95Total

RECURSOS HUMANOS

1.1.4

1.1.3

 1.1.2

1.1.1

1.1

Contrato por tempo 
indeterminado

Total efetivos

Comissão de Serviço

Contrato a termo resolutivo, 
certo ou incerto

Outros
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Gráfico 3 – Efetivos distribuídos por cargos/carreiras   3.3. DISTRIBUIÇÃO DOS EFETIVOS SEGUNDO O GÉNERO 

 
Dos 95 efetivos que este organismo disponha, 74 pertencem ao sexo feminino e 21 ao sexo 
masculino.  
 
A taxa de feminização registada foi a seguinte: 
 
 
 
Este valor é ligeiramente inferior ao registado no ano anterior, que se situava em 78,1%. 
 
Registe-se que, à exceção dos trabalhadores integrados na carreira de informática, ocupada 
100% por homens, em todas as restantes carreiras é predominante o género feminino. 
 
 
 
 
 

Total de mulheres x 100 =  74 x 100 = 78% 
 Total de efetivos                 95 
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3.4. EVOLUÇÃO DOS EFETIVOS (2014 - 2015) 
 

 
Gráfico 4 – Evolução de efetivos 

4. ESTRUTURA ETÁRIA DOS EFETIVOS 
 

Da análise do quadro que a seguir se retrata, constata-se que a estrutura etária apresenta as seguintes caraterísticas:  
 No escalão etário dos 50-54 anos regista-se o maior número de efetivos (22), logo 

seguido dos escalões dos 40-44 anos (21), e dos 45-49 anos, com 16 elementos;   
 O nível médio etário masculino/feminino é equilibrado, com 46,1 e 47,5 anos, 

respetivamente, sendo que em termos totais esse nível é de 47,2 anos; 
 Todos os trabalhadores efetivos possuem idades superiores a 30 anos. 

 Quadro 2 

  

1.2 ESTRUTURA ETÁRIA                                    
(em 31 de dezembro) Homens Mulheres Total

Até 18 anos
18-24
25-29
30-34 2 3 5
35-39 4 10 14
40-44 5 16 21
45-49 1 15 16
50-54 5 17 22
55-59 3 10 13
60-64 0 1 1
65-69 1 2 3

70 e mais
4.482/95 47,2
968/21 46,1

3.514/74 47,5
1.3 Nível médio etário masculino =

Nível médio etário feminino =

Nível médio etário: Soma das idades  
Total  de efetivos =
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Em termos gráficos apresentamos a estrutura etária dos efetivos deste Instituto, ressaltando, 
como referido anteriormente, os escalões etários que integram o maior número de efetivos. 

 
Gráfico 5 – Estrutura etária por género  

 Da análise do gráfico anterior verifica-se que, em termos de distribuição entre os homens e 
mulheres não se altera a tendência assinalada, constituindo as mulheres o grupo dominante 
no universo de efetivos.  
 
Em termos percentuais apresentamos o seguinte gráfico representativo da situação em 
referência:  

 
Gráfico 6 – Estrutura etária – totais   
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Conforme reflete o gráfico apresentado é nos escalões etários dos 50-54 e 40-44 anos que 
estão integrados o maior nível de efetivos com 23,2 % e 22% respetivamente, seguido dos 
grupos com idades compreendidas entre os 45-49 anos com 16,8%, dos 35-39 anos com 
14,7%. 
 
Com idades a partir dos 55 anos inclusive estão representados 18% dos efetivos, num total de 
17 elementos. 
Dos 55-59 – 13,7% 
Dos 60-64 – 1,1% 
Superior aos 65 – 3,2% 
 
O leque etário, que se traduz na diferença entre o indivíduo mais velho e o mais novo é, no 
ano em apreço, de 35 anos (o mais velho com 66 anos e o mais novo com 31). 
 
Da análise dos quadros e gráficos apresentados pode-se considerar que a estrutura do mapa 
do pessoal do IEM revela uma tendência para o envelhecimento, já que 80% dos efetivos 
possuem idade igual ou superior a 40 anos.  
 5. ESTRUTURA DE ANTIGUIDADE DOS EFETIVOS  
 
A estrutura das antiguidades do pessoal deste Instituto pode sumarizar-se do seguinte modo:  

Quadro 3 

   

1.4
ESTRUTURA 

ANTIGUIDADES                                            
(em 31 de 
dezembro)

Homens Mulheres Total Dirigente
Carreira de  

técnico 
superior

Carreira de 
assistente 

técnico 
Carreira de 
assistente 

operacional
Carreiras e 
categorias  

subsistentes
Informática 
(carreira 
especial)

Total

Até 5 anos 1 1 1 1
5-9 3 9 12 8 3 1 12

10-14 6 22 28 4 13 6 4 1 28
15-19 2 13 15 1 2 6 4 2 15
20-24 3 9 12 2 1 7 1 1 12
25-29 2 9 11 2 2 3 4 11
30-35 3 9 12 1 3 2 6 12

Mais de 36 2 2 4 1 3 4
Nível médio de 

antiguidade: 19,1
20,4
18,7

Nível médio de antiguidade masculino =
Nível médio de antiguidade feminino =

1.5
1813,8 /95
427,4/21

1386,4/74

Soma das antiguidades 
Total  de efetivos =
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No cálculo da antiguidade consideramos, para cada trabalhador em exercício de funções no 
IEM, a antiguidade em anos completos até 31 de dezembro de 2015. 
 
Integrados na faixa de antiguidade dos 10-14 anos, regista-se o maior número de 
trabalhadores (28). De seguida, temos o grupo dos 15-19 anos com 15 elementos, com igual 
número de trabalhadores (12) temos os grupos dos 5-9 anos, 20-24 anos, 30-35 anos e com 
11 trabalhadores o escalão dos 25-29 anos. 
 
A partir dos 36 anos de antiguidade apenas existem 4 elementos. 
 
O nível médio de antiguidades situa-se nos 20,4 e 18,7 anos, para homens e mulheres, 
respetivamente. 
 
Em termos gráficos representamos a situação da seguinte forma: 

 
Gráfico 7 – Estrutura da antiguidade por género  

 
Na distribuição dos efetivos por género verifica-se que 14,3% dos homens e 13,5 % das 
mulheres têm menos de 10 anos de antiguidade.  
 
Com 30 ou mais anos de antiguidade na função pública encontram-se 23,8 % do total dos 
homens e 14,9 % das mulheres.  
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Em termos percentuais a situação global é a seguinte:  

 
Gráfico 8 - Estrutura da antiguidade por faixa etária 

 
Conforme sintetizado na representação gráfica anterior, verifica-se a predominância de 
efetivos dos 10-14 anos de antiguidade, com 29,5%, seguindo-se-lhe os grupos com 
antiguidades compreendidas entre os 15-19 anos, com 15,8%, dos 30-35, 20-24 e dos 5-9 
anos, igualmente com 12,6%. 
 
O nível médio de antiguidade em relação aos últimos dois anos foi o seguinte: 
 

Quadro 4 

   

  Gráfico 9 – Nível médio de antiguidade 

2014 2015
18,7 19,1

Média das antiguidades
Anos
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 6. TRABALHADORES ESTRANGEIROS/DEFICIENTES EM EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 

 
Quadro 5 

   
2 postos de trabalho na carreira de assistente operacional, 2 de assistente técnico e 1 de 
dirigente estão ocupados por pessoas portadoras de deficiência. 
 
Estes trabalhadores usufruem dos benefícios fiscais previstos na lei, em termos de IRS, em 
virtude da sua situação. 
 
 7. DISTRIBUIÇÃO DOS EFETIVOS POR HABILITAÇÕES LITERÁRIAS 
 

Quadro 6 

  Conforme quadro supra, a licenciatura é o grau académico mais representado no IEM, sendo 
que cerca de 39% dos efetivos têm habilitação superior, a que corresponde 37 elementos 
com licenciatura e 1 com o grau de mestre. 
 

1.6 TRABALHADORES ESTRANGEIROS Homens Mulheres Total
1.6.1 De países da UE
1.6.2 Dos PALOP
1.6.3 Do Brasil
1.6.4 De outros países
1.7 Trabalhadores deficientes 1 4 5

1.8 ESTRUTURA HABILITACIONAL                             
(em 31 de dezembro) Homens Mulheres Total

Menos de 4 anos de escolaridade
4 anos de escolaridade 1 6 7
6 anos de escolaridade 1 4 5
9 anos de escolaridade 4 2 6
11 anos de escolaridade 1 7 8
12 anos de escolaridade 5 27 32
Bacharelato ou curso médio
Licenciatura 9 27 36
Mestrado 1 1
Doutoramento
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Logo de seguida, com 12 anos de escolaridade, registam-se 32 efetivos que representam uma 
taxa de 33,6% do universo em causa.  
 
Por outro lado o nível correspondente a 4 anos de escolaridade ocupa também grande 
preponderância, abrangendo 7 efetivos. 

  Gráfico 10 – Níveis de formação    
 
A relação entre o número de efetivos habilitados com o grau de licenciatura e o número total 
de efetivos, são os que se apresentam através dos indicadores que a seguir se discriminam: 
 
 

   Quadro 7 

   
 
A evolução registada do aumento de trabalhadores com nível de habilitação superior ao 
longo dos anos, reflete a preocupação do IEM de se dotar com novos colaboradores com 
mais habilitações literárias, de forma a desempenharem mais eficazmente as funções que lhe 
são atribuídas, nomeadamente ao nível da gestão dos programas de emprego e do 
atendimento e acompanhamento dos desempregados. 
 
Como representa o gráfico, do total dos 37 trabalhadores com nível de formação superior, 
39,5% possuem licenciatura na área de Economia e Gestão a que corresponde 15 elementos.  

Ano 2014 2015
Total de efetivos 96 95

N.º de efetivos com formação superior 38 37
Taxa de habilitação superior 39,60% 39%

Taxa de habilitação superior:  N.º de efetivos com habilitações superior 
Total de efetivos 

x 100 = 39 % 
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A licenciatura em Direito está representada com 5 trabalhadores. Os restantes licenciados 
possuem, na generalidade formação na área das Ciências Sociais. 
 

 
Gráfico 11 – N.º trabalhadores por área de formação superior   

Em termos percentuais apresentamos o gráfico seguinte que regista a situação da estrutura 
habilitacional dos efetivos do IEM.      

 
Gráfico 12 – Estrutura habilitacional        
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8. MOVIMENTO DE PESSOAL 

 8.1 ADMISSÕES/REGRESSOS 
 Durante o ano de 2015 verificou-se a admissão de 2 trabalhadores (Presidente e Vogal do 
Conselho Diretivo) e 3 regressos ao serviço (mobilidade interna) de 2 técnicos superiores e 1 
assistente técnico. 

 Quadro 8 

  
Quadro 9 

 
 
 
 

1.9 Dirigente
Carreira de  

técnico 
superior

Carreira de 
assistente 

técnico 
Carreira de 
assistente 

operacional
Carreiras e 
categorias 

subsistentes
Informática 

(carreira 
especial)

Total

H 1 1
M 1 1
T 2 2
H 2 1 3
M
T 2 1 3
H
M
T
H
M
T

1.9.5 2 2 1 5Total

Nomeação

ADMISSÕES (durante o ano)

Contrato por tempo 
indeterminado

Contrato a termo 
resolutivo, certo ou 

incerto

Outros

1.9.1

1.9.2

1.9.3

1.9.4

1.10 Dirigente
Carreira de 

técnico 
superior

Carreira de 
assistente 

técnico 
Carreira de 
assistente 

operacional
Carreiras e 
categorias 

subsistentes
Informática 

(carreira 
Especial)

Total

H 1
M 1
T 2
H 2 1 3
M 1 1
T 3 1 4
H
M
T

1.10.4 2 3 1 6

1.10.3

1.10.2

1.10.1

Total 

Outros

Com nomeação

SAÍDAS                                      
(durante o ano)

Contrato por 
tempo 

indeterminado 
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Relativamente aos trabalhadores nomeados no cargo de dirigentes, verificou-se a saída de 2 
trabalhadores (Presidente e Vogal do Conselho Diretivo): 1 foi designado no cargo de Adjunto 
no Gabinete da Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, outro cessou a comissão 
de serviço e regressou ao serviço de origem.  

 
Quadro 10 

 
 

Quadro 11 

  
Verificou-se ainda, a saída de 2 técnicos superiores através de mobilidade interna, outro com licença sem 
remuneração por 360 dias e ainda 1 assistente técnico com licença de longa duração. 
 

1.11 MOTIVO DAS SAÍDAS DOS 
TRABALHADORES NOMEADOS Dirigente

Carreira de 
técnico 
superior

Carreira de 
assistente 

técnico 
Carreira de 
assistente 

operacional
Carreiras e 
categorias 

subsistentes
Informática 

(carreira 
especial)

Total

1.11.1 Falecimento
1.11.2 Exonera çã o
1.11.3 Aposentação
1.11.4 Limite de idade
1.11.5 Aposentação compuls iva
1.11.6 Demissão
1.11.7 Mútuo acordo
1.11.8 Outros  2
1.11.9 Total 2

1.12
MOTIVO DAS SAÍDAS DOS 

TRABALHADORES 
CONTRATADOS

Dirigente Carreira de 
técnico superior

Carreira de 
assistente 

técnico 
Carreira de 
assistente 

operacional
Carreiras e 
categorias  

subsistentes
Informática 

(carreira 
especial)

Total

1.12.1 Caducidade
1.12.1.1 Falecimento
1.12.1.2 Reforma/Aposentação
1.12.1.3 Outras causas de caducidade
1.12.2 Revogação
1.12.3 Resolução
1.12.4 Denúncia 
1.12.5 Outros 3 1
1.12.6 Total 3 1 4
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9. ALTERAÇÕES DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO 

 Face ao determinado na Lei do Orçamento de Estado para 2015 e Lei do Orçamento da Região 
Autónoma da Madeira, no âmbito da contenção de despesas, não se verificaram quaisquer alterações 
de posicionamento remuneratório. 

 
Tal realidade reflete de forma evidente as restrições impostas pelo PAEF, no que se refere na 
admissão dos colaboradores no serviço. 

 
10. MODALIDADES DO HORÁRIO PRATICADO 

 Quadro 12 

  Por força do Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril, os serviços da Administração Pública com 
atendimento ao público devem funcionar à hora de almoço, como é o caso dos Serviços 
Centrais do IEM e a Loja do Cidadão. 
 
Por esse motivo alguns dos colaboradores afetos aos serviços referidos praticam horários 
desfasados, com o objetivo de assegurar, não só o atendimento, bem como a limpeza e a 
abertura/encerramento das instalações. 
 
A maioria dos colaboradores exerce as respetivas funções na modalidade de horário rígido 
(54,7%).  
 

1.15 MODALIDADES DE HORÁRIO Dirigente
Carreira de  

técnico 
superior

Carreira de 
assistente 

técnico 
Carreira de 
assistente 

operacional
Carreiras e 
categorias  

subsistentes
Informática 

(carreira 
especial)

Total

1.15.1 Horário rígido 18 21 5 6 2 52
1.15.2 Horários flexíveis
1.15.3 Horários desfasados 6 6 9 9 30
1.15.4 Jornada contínua
1.15.5 Trabalho por turnos
1.15.6 Trabalhador-estudante
1.15.7 Assistência a descendentes menores
1.15.8 Tempo parcial
1.15.9 Isenção de horário 11 1 1 13

1.15.10 Adaptabil idade
1.15.11 Total 11 24 28 14 16 2 95
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11. TRABALHO EXTRAORDINÁRIO 

 Quadro 13 

 
Durante o ano de 2015 foram prestadas um total de 72 horas fora do horário normal de 
trabalho, distribuídas pelas diversas modalidades previstas na legislação em vigor, da seguinte 
forma:  
43 horas –  trabalho extraordinário em dia normal de trabalho; 
21 horas – trabalho prestado em dias de descanso complementar; 
8 horas –  trabalho prestado em dias de descanso semanal; 
 Quadro 14 

  

 Gráfico 13 – Evolução entre 2014 – 2015 

1.16 Número                      
de horas

H 43
M
T 43
H
M
T
H
M
T
H
M
T
H 21
M
T 21
H 8
M
T 8
H
M
T

Em dias de descanso complementar

Em dias de descanso semanal

Em dias feriados1.16.7

1.16.6

1.16.5

1.16.4

1.16.3

1.16.2

1.16.1

TRABALHO EXTRAORDINÁRIO, NOTURNO E EM DIAS DE 
DESCANSO SEMANAL, COMPLEMENTAR E FERIADOS

Trabalho extraordinário

Trabalho extraordinário compensado por duração do 
período normal de trabalho

Trabalho extraordinário compensado por acréscimo do 
período de férias

Trabalho noturno

2014 2015
Total (Horas de trabalho) 146,5 72

Trabalho extraordinário (diurno e noturno) 102,5 43
Trabalho noturno (normal) - -

Em dias de descanso complementar 28 21
Em dias de descanso semanal 8 8

Em dias feriados 8 -
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Refira-se que no ano de 2015, relativamente ao ano anterior, registou-se um decréscimo de 
51% do número de horas prestadas, a que corresponde menos 74,5 horas.  
 

12. AUSÊNCIAS NO TRABALHO/ABSENTISMO 
 

Quadro 15 

 

1.17 AUSÊNCIAS AO 
TRABALHO Dirigente

Carreira de  
técnico 
superior

Carreira de 
assistente 

técnico 
Carreira de 
assistente 

operacional
Carreiras e 
categorias  

subsistentes
Informática 

(Carreira 
especial)

Total

H 0
M 0
T 0 0
H 17 17,00
M 46,29 303 349,29
T 63,29 303 366,29
H 5 5,00
M 10 2 3 15,00
T 10 7 3 20,00
H 66 3 69,00
M 43 21 243 108 25 440,00
T 43 21 309 111 25 509,00
H 0,00
M 147 365 512,00
T 147 365 512,00
H 0,00
M 2 11 13,00
T 2 11 13,00
H 0,00
M 0,00
T 0,00
H 1 18,5 3,5 4,5 6,5 34,00
M 1,5 22 42,5 20 24 110,00
T 2,5 40,5 46,00 24,50 30,5 144,00
H 0,00
M 0,00
T 0,00
H 0,00
M 0,00
T 0,00
H 0,00
M 0,00
T 0,00
H 1 18,4 19,40
M 0,00
T 1 18,4 19,40
H 2 53,9 69,5 12,5 6,5 144,40
M 44,5 91,29 745,5 495 63 1 439,29
T 46,5 145,19 815 507,5 69,5 1 583,69

1.17.3

1.17.2

1.17.1

1.17.13

1.17.12

1.17.11

1.17.10

1.17.9

1.17.8

1.17.7

1.17.6

1.17.5

1.17.4

Parentalidade

Casamento

Doença

Injustificadas

Outras

Falecimento 
familiar 

Doença Prolongada

Assistência 
Familiares 

Trabalhador  
Estudante

Por conta do 
período de férias

c) DLR n.º 12/86/M, de 02/08   (Dispensa - Desporto)
d) DL n.º 50/98, de 11/03   (Autoformação)

Por perda de 
vencimento

Cumprimento de 
pena disciplinar 

a) Lei n.º 29/87, de 30 de junho - Estatutos dos Eleitos Locais - (em dias e horas)
b) Lei Orgânica n.º 1/2006, de 13/02 com as alterações introduzidas pela Lei Orgânica n.º 1/2009, de 19/01 (Dispensa Lei Eleitoral- ALRAM)

Total

a)  b) c)d)
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No decurso do ano de 2015, contabilizaram-se 1.583,7 dias de ausências ao trabalho (cfr. 
quadro 15). 
 
Deste total, o número que se destaca significativamente prende-se com a “doença 
prolongada”, atingindo 512 dias de ausências, valor correspondente 32,3% do total das 
ausências verificadas. 
 
As ausências ocorridas no âmbito da proteção na “parentalidade” e da “doença” atingiram 
um valor relevante, com 366,3 e 509 dias de ausência, respetivamente. 

 
Gráfico 14 – Registo de ausências ao trabalho em % 

 
Os trabalhadores da carreira de assistente técnico foram os que contabilizaram o maior 
número de ausências (815 dias), a que corresponde 50% do total de ausências. Segue-se o 
grupo de trabalhadores integrados na carreira de assistente operacional (507,5 dias).  
 
Em termos médios cada efetivo do género masculino faltou cerca de 6,88 dias, enquanto as 
mulheres faltaram sensivelmente 19,45 dias, facto a que não é alheio as situações de 
parentalidade que ocorreram no ano em referência.                                                                                                                                                        
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Gráfico 15 – Registo de ausências ao trabalho   Registaram-se ainda 2.066 dias de ausência correspondentes a férias gozadas pelos 

colaboradores.  
 
Realce-se ainda o facto de que, por força da situação de doença prolongada, 2 dos 
trabalhadores não gozaram qualquer dia de férias no ano de 2015. 
 
Cada elemento gozou em média 22,2 dias de férias. 
 
A taxa de absentismo relativa ao período em referência foi a seguinte: 
 
Taxa de absentismo:               N.º de dias de faltas                               x 100 =   1.583,7  x 100    = 6,8% 
                                      N.º anual de dias trabalháveis x n.º total de RH                  246,5  x  95 
 
A taxa de absentismo no ano em apreço situou-se nos 6,8 %, registando-se desta forma um 
decréscimo de 1,6%  em relação ao ano anterior que atingiu  8,4%, tal situação justifica-se em 
larga medida, pelos casos ocorridos com situações de doença. 
 

12.1 ATIVIDADE SINDICAL/GREVE  
 
Em 2015, não se registaram ausências ao trabalho por motivo de greve.   
 
 

13. ENCARGOS COM O PESSOAL 
 Abaixo se discriminam os encargos com o pessoal registado no ano de 2015. 
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Quadro 16 

  As remunerações base dos colaboradores assumiram uma grande fatia do total dos encargos 
(97,4%), seguindo-se as despesas de representação com 2,3 % do total dos encargos com o 
pessoal. 
 
Quanto ao leque salarial, ou seja, a relação entre a maior remuneração base ilíquida 
(3.454,12€) e a menor (515,10€) foi de 6,71. 
 

14. HIGIENE E SEGURANÇA 
 
Conforme referido no quadro 17 registaram-se, neste período, 4 acidentes de trabalho que 
ocasionaram 37 dias de ausência ao trabalho. 

2 ENCARGOS COM PESSOAL Valor em euros
2.1 Remuneração base 1 775 200,94
2.2 Trabalho extraordinário 215,04
2.3 Trabalho noturno
2.4 Trabalho em descanso semanal, complementar e feriados 185,55
2.5 Disponibil idade permanente
2.6 Outros regimes especiais de prestação de trabalho
2.7 Risco, penosidade ou insalubridade
2.8 Fixação na periferia
2.9 Trabalho por turnos

2.10 Abono para falhas 1 035,49
2.11 Participação em reuniões
2.12 Ajudas de custo 786,07
2.13 Transferências de localidade
2.14 Representação 41 874,49
2.15 Secretariado 1 395,77
2.16 Outros (Subsídio de lavagem) 1 901,24
2.17 Total 1 822 594,59

2.17.1 6,71Leque salarial i líquido: Menor remuneração base i líquida
Maior remuneração base i l íquida =



 

  

26 

BS - Balanço Social 2015 
Quadro 17 

  
Os quadros 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7 não foram preenchidos por não haver informação a 
prestar nestas matérias. 
 

15. FORMAÇÃO  
 Durante o ano de 2015 ocorreram 18 ações de formação, esquematizadas da forma 
apresentada no quadro seguinte: 

Quadro 18 

  

3

Total Menos de 60 
dias de baixa

60 dias ou 
mais de baixa Mortais Total Menos de 60 

dias de baixa
60 dias ou 

mais de baixa Mortais

3.1.1 Número total de acidentes 2 2 2 2

3.1.2 Número de acidentes com baixa 1 2

3.1.3 Número de dias perdidos com baixa 1 36

3.1.4 Número de casos de incapacidade permanente declarados 
no ano

3.1.5 Número de casos de incapacidade permanente absoluta

3.1.6 Número de casos de incapacidade permanente parcial

3.1.7 Número de casos de incapacidade permanente absoluta 
para o trabalho habitual

3.1.8 Número de casos de incapacidade temporária e absoluta 1

3.1.9 Número de casos de incapacidade temporária e parcial 1 2

ACIDENTES EM SERVIÇO3.1
In itinereNo local  de Trabalho

HIGIENE E SEGURANÇA

4

Duração das Ações Menos de 30 horas

Número total de ações 15
4.1.1 Número de ações internas
4.1.2 Número de ações externas 15

NÍVEIS DE QUALIFICAÇÃO Dirigente Carreira técnico 
superior

Carreira de 
assistente 

técnico
Carreira de 
assistente 

operacional
Carreiras e 
categorias 

subsistentes
Informática 

(carreira especial) Total

Número total de participantes 9 14 5 0 2 2 32
4.2.1 Número de participantes em ações internas 0
4.2.2 Número de participantes em ações externas 9 14 5 2 2 32
4.3 Número total de horas 86,5 248,75 137 0 32,5 84 588,75

4.3.1 Número de horas em ações internas 0
4.3.2 Número de horas em ações externas 86,5 248,75 137 0 32,5 84 588,75
4.4 CUSTOS TOTAIS DE FORMAÇÃO 360,00 €

4.4.1 Custos em ações internas
4.4.2 Custos em ações externas 360,00 €

FORMAÇÃO PROFISSIONAL

De 30 a 59 horas De 60 a 119 horas 120 horas ou mais
00

3

3

4.2

4.1

Valor em euros 
_
_
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Como o quadro acima demonstra, o número total de horas em ações de formação foi de 
588,7 horas, todas de natureza externa. 

 
 

Gráfico 16 – Participantes em ações de formação externa 
 
 

  Gráfico 17 – Participantes em ações de formação por carreiras  

Dirigente28,1%

Carreira técnico superior43,7%

Carreira de assistente técnico15,6%

Carreiras e categorias subsistentes6,3%

Informática (carreira especial)6,3%
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 Gráfico 18 – Duração das ações de formação por n.º de horas  
 
O maior número de horas de formação foi destinado aos trabalhadores integrados na carreira 
de técnico superior (248,75 horas). Os colaboradores integrados nas carreiras e categorias 
assistente técnico beneficiaram de 137 horas de formação, seguindo-se os trabalhadores da 
carreira de informática, com 84 horas. 
 
No ano em causa, os custos inerentes à formação profissional, totalizaram 360,00€.  

 
Em termos de distribuição por tipo de ação (internas e externas), em número de horas, a 
evolução a partir de 2014 foi a que se apresenta no quadro seguinte: 

 
Gráfico 19 - Evolução do total de número de horas de formação entre 2014 - 2015 

15

3

Menos de 30 horas De 30 a 59 horas
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16. PRESTAÇÕES SOCIAIS 

Quadro 19 

 
Da leitura do quadro supra podemos concluir que grande parte das despesas ligadas às 
prestações sociais refere-se ao pagamento de subsídio de refeição (88,4%). O abono de 
família representa 6% do total do valor das prestações em causa. 
 

17. RELAÇÕES PROFISSIONAIS 
 
Dos 95 efetivos a exercerem funções no IEM, apenas 2 encontram-se sindicalizados, 
descontando a respetiva quota mensalmente através destes serviços. 

Quadro 20 

 

5 PRESTAÇÕES SOCIAIS Valor em euros
5.1 Abono de Famíl ia para crianças e jovens   6 174,71
5.2 Bonificação do Abono de Família para crianças e jovens portadores de deficiência 1 812,56 €
5.3 Subsídio de educação especial
5.4 Subsídio mensal vitalício
5.5 Subsídio de funeral
5.6 Subsídio de refeição 91 506,10
5.7 Subsídio por morte
5.8 Outras (Parental idade) 3 882,75
5.9 PRESTAÇÕES DE AÇÃO SOCIAL COMPLEMENTAR Valor em euros

5.9.1 Grupos desportivos/casa de pessoal  (ou equivalente)
5.9.2 Refeitórios
5.9.3 Infantários
5.9.4 Colónias de férias
5.9.5 Apoio a estudos
5.9.6 Adiantamentos e empréstimos
5.9.7 Outras (Acidentes de trabalho) 187,92

Total                         103 564,04   

6 RELAÇÕES PROFISSIONAIS
6.1 ORGANIZAÇÃO E ATIVIDADE SINDICAL NO SERVIÇO

6.1.1 Número de trabalhadores sindicalizados 2
6.2 COMISSÕES DE TRABALHADORES

6.2.1 Número de elementos pertencentes a comissões de trabalhadores
6.2.2 Número total de votantes
6.3 DISCIPLINA

6.3.1 Número de processos transitados do ano anterior
6.3.2 Número de processos instaurados durante o ano 1
6.3.3 Número de processos transitados para o ano seguinte
6.3.4 Número de processos decididos

6.3.4.1 Arquivado 1
6.3.4.2 Repreensão escrita
6.3.4.3 Multa
6.3.4.4 Suspensão
6.3.4.5 Demissão ou despedimento por facto imputável ao trabalhador
6.3.4.6 Cessação da comissão de serviço
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18. DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA POR CONCELHOS 
 Quadro 21 

 
 
Conforme quadro supra, todos os trabalhadores do IEM, executam as suas funções no 
concelho do Funchal.  
        

7 Dirigente
Carreira de  

técnico 
superior

Carreira de 
assistente 

técnico 
Carreira de 
assistente 

operacional
Carreiras e 
categorias 

subsistentes
Informática 

(carreira 
especial)

Total

H
M
T
H
M
T
H 4 5 2 5 3 2 21
M 7 19 26 9 13 74
T 11 24 28 14 16 2 95
H
M
T
H
M
T
H
M
T
H
M
T
H
M
T
H
M
T
H
M
T
H
M
T

7.9 Santa Cruz

7.10 Santana

7.11 S. Vicente

7.6 Porto Moniz

7.7 Porto Santo

7.8 Ribeira Brava

7.3 Funchal

7.4 Machico

7.5 Ponta do Sol

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA                  
POR CONCELHOS

7.1 Calheta

7.2 Câmara de Lobos
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 19. COBERTURA DO MAPA DE PESSOAL 
 

Quadro 22 

  
 

Da análise do quadro 19, podemos concluir que dos 109 postos de trabalho previstos no 
Mapa de Pessoal deste organismo, apenas 108 encontravam-se preenchidos. 
 
Dos lugares previstos, 3 técnicos superiores exercem funções noutros organismos e 1 
encontra-se de licença sem remuneração por 360 dias. 
 
Dos 11 dirigentes, 8 pertencem à carreira de técnico superior e 1 encontra-se integrado na 
carreira de informática (carreira especial). 
 
Como já referimos anteriormente, em 2015, ocorreu a saída definitiva de 1 trabalhador 
(assistente técnico) do IEM, por motivo de licença de longa duração, justificando-se desta 
forma a diferença existente entre o número de lugares previstos e o número de lugares 
preenchidos, a 31 de dezembro de 2015. 
 

Previstos Preenchidos %
8.1 Dirigente                                        11 11 100%
8.2 Carreira de técnico superior           a) 36 36 100%
8.3 Carreira de assistente técnico                   b) 29 28 97%
8.4 Carreira de assistente operacional       14 14 100%
8.5 Carreiras e categorias subsistentes 16 16 100%
8.6 Informática (carreira especial)                 c) 3 3 100%
8.7 Carreiras Médicas
8.8 Carreiras de Enfermagem
8.9 Carreiras Docentes

8.10 Outras
8.11 Total 109 108 99%
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