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Diagnóstico Social do Emprego e Formação
Análise dos Resultados do workshop do Emprego e Formação
A temática do Grupo de Trabalho “Emprego/Formação” constituiu uma prioridade identificada
em sede de Sessão Plenária do Conselho Local de Acção Social (CLAS) de Setúbal,
assumindo

uma

particular

relevância

no

actual

contexto

da

conjuntura

internacional/nacional/regional e dos seus impactos no desenvolvimento da economia do
concelho.
Neste quadro e considerando que o emprego e a formação se reflectem na dinâmica da
economia local e contribuem de uma forma efectiva para a realidade social, são duas áreas per
si preponderantes para a elaboração do diagnóstico social do concelho que importa agora
consolidar e que contribua de uma forma efectiva para o encontro de soluções/respostas com o
contributo de todos os parceiros, designadamente do tecido económico e social.
Para este efeito, foi realizado um Workshop subordinado à temática “Emprego e Formação”
que contou com a participação de representantes de serviços públicos com responsabilidade
em matéria de emprego e formação, designadamente do IEFP, I.P. – Centro de Emprego de
Setúbal e do ISS, I.P – Centro Distrital de Segurança Social de Setúbal, Serviços da Autarquia
(Câmara Municipal de Setúbal e Juntas de Freguesia), GIP’s (Gabinetes de Inserção
Profissional de IPSS’s e Juntas de Freguesia) e Associações Empresariais.
Para desenvolvimento do Workshop foi utilizada a metodologia da “Nuvem de Problemas
Mais (+) / Menos (-)”, acordada em sede de Núcleo Executivo do CLAS e utilizada em todos os
WorKshops realizados no âmbito do processo de elaboração do diagnóstico social em curso.
Dos problemas (-) e potencialidades (+) identificados, resultaram as seguintes unidades
temáticas agrupadas a partir das propostas identificadas individualmente e cujas prioridades
finais resultam da relevância atribuída pelo conjunto dos participantes, a saber:
!

Recursos;

!

Atitude;

!

Emprego;

!

Formação;

!

Acompanhamento personalizado;

!

Parceria/Redes;

!

Informação.
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Contudo, importa ressalvar que, pese embora a valoração final faça parte da metodologia
proposta sendo atribuída maior ou menor relevância ao conjunto das questões identificadas, as
potencialidades/problemas no seu todo, devem merecer, de igual modo, uma reflexão geral.
Assim, considerando as potencialidades/problemas identificados e tendo em conta os
indicadores da realidade do emprego e formação relativos ao Concelho de Setúbal,
designadamente do Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P. (IEFP, I.P.) e pelo
Instituto

Nacional

de

Estatística

(INE),

é

possível

ratificar

algumas

das

potencialidades/constrangimentos identificadas/os com base na seguinte matriz de análise e
organizadas/os nas seguintes unidades temáticas:

Recursos
Na unidade temática “RECURSOS” foram valoradas apenas potencialidades (+), a saber:
!

(+ Aproveitamento dos recursos turísticos da região, como geradores de emprego; (+)
Existem diversas areas economicas por explorar, que poderão potenciar o emprego no
concelho; (+) Exploração / estudo / levantamento das potencialidades de criação de postos
de trabalho na area do turismo; (+) Aproveitar as potencialidades das pessoas;

!

(+) Manutenção dos GIP’s como mais um recurso para a inserção e descentralização;

!

(+) Apoios/Incentivos para criação de emprego a nível das empresas e do desempregado.

Tendo sido um dos temas com mais questões valorizadas (pontuação final atribuída), importa
sublinhar a relevância atribuída aos recursos naturais da região e às suas potencialidades,
designadamente no que respeita ao turismo enquanto sector gerador de emprego, pese
embora seja consensual, a necessidade de se desenvolverem mecanismos de incentivo e de
aproveitamento das suas potencialidades.
Sobre esta matéria foi referenciada a existência de um estudo sobre as potencialidades da
criação de postos de trabalho na área do Turismo, a considerar em sede de elaboração do
próximo Plano de Desenvolvimento Social do Concelho de Setúbal.
No contexto dos recursos, foi largamente valorizado o papel dos Gabinetes de Inserção
Profissional (GIP’s), enquanto recurso privilegiado para favorecer a inserção e para a
descentralização do Serviço Público de Emprego, em ordem ao ajustamento das
potencialidades individuais às necessidades económicas.
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Os GIP´s foram criados em 2009, através da Portaria n.º 127/2009, de 30 de Janeiro, com as
alterações introduzidas pela Portaria n.º 298/2011, de 1 de Junho, com o objectivo de apoiar os
desempregados na definição e concretização dos seus percursos de inserção, actuando em
estreita articulação com os Centros de Emprego, constituindo-se como uma rede de suporte à
actuação do Serviço Público de Emprego, desenvolvendo actividades indutoras da inserção ou
reinserção profissional de desempregados, através da contratualização com Entidades
Públicas ou Privadas sem fins lucrativos.
O Concelho de Setúbal conta com 6 Gip´s integrados nas seguintes entidades/territórios:
!

ACM / Bairro da Bela Vista (Freguesia de S. Sebastião);

!

Sonho/Quinta de Santo António (Freguesia de S. Sebastião);

!

Associação de Imigrantes EDINSTVO (Freguesia de S. Julião);

!

Junta de Freguesia de S. Sebastião (desactivado em Abril 2011);

!

Coopeartiva das Manteigadas/ACIDI (Junta de Freguesia de S. Sebastião);

!

Fábrica da Igreja da Nossa Senhora da Conceição (Junta de Freguesia de S. Sebastião);

!

SEIES – Sociedade de Estudos e Intervenção em Engenharia Social, CRL (Freguesia da
Anunciada)

Importa referir que a freguesia de S. Sebastião é a maior de Setúbal, tanto em termos de área
territorial e densidade populacional, como de desempregados inscritos no Centro de Emprego
de Setúbal.
Importa, de igual modo, referir que esta medida se encontra, à data, em fase de reformulação,
com revisão de acordos e adesão de novos parceiros aos GIP’s, por forma a responder às
necessidades dos cidadãos/desempregados e dos contextos territoriais, considerando o grande
objectivo de favorecer um acompanhamento de maior proximidade.
Quanto à questão dos “Apoios/Incentivos para criação de emprego a nível das empresas e dos
desempregados “ sublinhada como uma potencialidade pelo conjunto dos participantes,
importa referenciar o Programa de Apoio ao Empreendedorismo e à Criação do Próprio
Emprego (PAECPE), criado pela Portaria nº 985/2009, de 4 de Setembro, com a redacção que
lhe foi dada pela Portaria n.º 58/2011, de 28 de Janeiro, da responsabilidade do IEFP, I.P. e
que compreende as seguintes medidas:
!

Apoio à criação de empresas de pequena dimensão, através de crédito com garantia e
bonificação da taxa de juro;

!

Programa

Nacional

de

Microcrédito,

no

âmbito

do

Programa

de

Apoio

ao

Desenvolvimento da Economia Social (PADES);
!

Apoio à criação do próprio emprego por beneficiários de prestações de desemprego.
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Os apoios a conceder para o desenvolvimento das referidas medidas revestem as seguintes
modalidades:
!

Crédito com garantia e bonificação da taxa de juro;

!

Apoio técnico à criação e consolidação dos projectos;

!

Pagamento, por uma só vez, do montante global das prestações de desemprego;

A medida de apoio à criação de empresas beneficia de:
!

Crédito com garantia e bonificação da taxa de juro;

!

Apoio técnico à criação e consolidação dos projectos.

A medida de apoio à criação do próprio emprego por beneficiários de prestações de
desemprego beneficia do apoio técnico à criação e consolidação dos projectos e permite
beneficiar do pagamento do montante global das prestações de desemprego, isoladamente ou
em cumulação com o Crédito com garantia e bonificação da taxa de juro.
Tal como definido no diploma legal que consagra o PAECPE, a concretização das respectivas
medidas pressupõe, conjuntamente com o papel a desempenhar pelo IEFP, IP, o envolvimento
de várias entidades públicas e privadas, com destaque para:
!

As instituições bancárias aderentes ao programa;

!

O Sistema Nacional de Garantia Mútua, através da SPGM – Sociedade de Investimento,
S.A., e das Sociedades de Garantia Mútua;

!

Os serviços da Segurança Social, no quadro da promoção do próprio emprego de
beneficiários das prestações de desemprego;

!

A Cooperativa António Sérgio para a Economia Social (CASES), no âmbito de projectos
apresentados

ao

abrigo

do

Programa

Nacional

de

Microcrédito

-

tipologia

MICROINVEST;
!

Uma rede de entidades privadas sem fins lucrativos e de autarquias locais que
disponham de serviços de apoio ao empreendedorismo, para o efeito credenciadas pelo
IEFP, IP, como entidades prestadoras de apoio técnico (EPAT), tendo em vista a criação
e a consolidação dos projectos emergentes no PAECPE.

Estas medidas, tanto em termos de acesso à informação como de resultados efectivos, foram
um dos factores mais valorizados pelo conjunto dos participantes, sendo possivel observar,

Diagnóstico Social da Rede Social de Setúbal – Emprego e Formação

Página 4 de 29

1

através de uma análise primária dos dados disponíveis de execução física do IEFP, I.P . que,
em 2010, o conjunto das medidas “Criação de Emprego e Empresas” apoiaram a nível nacional
12847 postos de trabalho a Região de Lisboa e Vale do Tejo 3554 e, a nível local (área de
intervenção do Centro de Emprego de Setúbal), 99 postos de trabalho.
No âmbito destas medidas de “Criação de Emprego e Empresas” e no total dos postos de
trabalho criados a nível nacional foram apoiados cerca de 45% homens e 55% mulheres, nas
várias modalidades de estímulo à oferta de emprego, entre as quais as: “Iniciativas Locais de
Emprego”; “Projectos de Emprego promovidos por beneficiários de prestações de desemprego;
“Apoios à Conversão de Contratos de Trabalho a Termo em Contratos de Trabalho sem termo.

Atitude
Na unidade temática “ATITUDE” foram identificados problemas (-) e potencialidades (+), a
saber:

Problemas (-):
!

(-) Responsabilização quer de empregadores quer dos empregados;

!

(-) Saber ser / saber estar;

!

(-) Dependência de subsídios (“subsídio – dependência”).

Potencialidades (+):
!

(+) Valorização pessoal;

!

(+) Proactividade + promoção do empreendedorismo .

Esta unidade temática mereceu um consenso fortemente generalizado por parte de todos os
participantes designadamente, no que concerne à valorização de uma maior responsabilização
dos empregadores e dos empregados, sendo que, “a atitude” traduzida no “saber ser e no
saber estar”, foi dos factores mais reforçado, considerando as dimensões da responsabilidade
individual, da proactividade, da promoção do empreendedorismo e da mudança de atitude face
à “subsídio-dependência”.

Emprego
Na unidade temática “EMPREGO” apenas foram valorados problemas (-), a saber:

1

Fonte: IEFP, I.P. - Síntese dos Programas e Medidas de Emprego e Formação Profissional, Dezembro 2010
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!

(-) Elevada taxa de desemprego acima dos 35 anos e + desemprego de longa duração;

!

(-)Pouca oferta de emprego qualificada;

!

(-)Redução das ofertas de emprego na cidade de Setúbal e + desemprego;

!

(-) Precaridade das condições de trabalho.

Quanto à “elevada taxa de desempregados com mais de 35 anos” referenciada pelos
participantes, esta observação pode ser validada pelos dados de caracterização dos
desempregados do Concelho de Setúbal registados no Centro de Emprego de Setúbal,
efectuada em Outubro/2010, por comparação a período homólogo,
Conforme se pode observar pela análise da Tabela 1, cujos dados reportam a Outubro de
2010, dos 6479 desempregados do Concelho de Setúbal, inscritos no Centro de Emprego de
Setúbal, 47, 41% encontravam-se na faixa etária dos 35-54 anos.
Tabela 1 – Desemprego registado no Centro de Emprego de Setúbal segundo o Grupo
Etário (Concelho de Setúbal)

Grupo etário

Outubro/2009

Outubro/2010

Vari.%
Outubro 2010/2009

< 25 anos
25-34 anos
35-54 anos
55 anos e +
Total

744
1789
2879
1083
6495

681
1563
3072
1163
6479

- 8,46%
- 12,63%
+ 6,70%
+ 7, 38%

Fonte: IEFP, I.P.Desemprego Registado por Concelhos: Estatísticas Mensais – Outubro 2010-2009

Importa, assim, observar que, no que respeita ao desemprego registado segundo o grupo
etário, a faixa etária dos 35-54 anos regista um aumento significativo, aproximando-se dos 50%
dos inscritos, devendo esta tendência de crescimento merecer uma particular atenção.
De igual modo, é possível validar, pela análise da tabela seguinte, que em Out/2010 se
verificou um crescimento dos desempregados inscritos há mais de 1 ano, na ordem dos 37%,
por referência a período homólogo (Out/2009), ou seja dos desempregados de longa duração,
tal como referenciado pelos participantes.
Tabela 2 – Desemprego registado no Centro de Emprego de Setúbal, segundo o tempo
de inscrição (Concelho de Setúbal)
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Outubro/2009

Outubro/2010

Vari.%
Outubro 2010/2009

< 1 ano

> 1 ano

< 1 ano

> 1 ano

< 1 ano

>1 ano

4873

1622

4258

2221

- 12,62%

+ 36,92%

Fonte: IEFP, I.P.Desemprego Registado por Concelhos: Estatísticas Mensais –Outubro 2010-2009

Importa, assim, considerar a análise efectuada relativamente ao desemprego registado no
Concelho de Setúbal em 2010, que permite verificar algumas alterações relativamente ao
desemprego registado em 2009, sendo a mais significativa a que se relaciona com o tempo de
inscrição, uma vez que se verifica um crescimento acentuado e significativo, na ordem dos 37%
no desemprego de longa duração e uma redução, embora menos acentuada, nos
desempregados à procura de novo emprego.
Verifica-se, ainda, um aumento de 8,03% nos desempregados inscritos à procura de 1.º
emprego e uma redução de 8,5% nos inscritos com menos de 25 anos, fenómeno que deve ser
observado.
Quanto ao desemprego registado segundo o género e no mesmo período em análise - Outubro
2010/09 – pode-se constatar que se verifica um crescimento positivo de Mulheres
desempregadas (5,5%) e uma redução de Homens desempregados (-5,8%), contrariando a
tendência verificada no ano anterior e indo de encontro à tendência nacional (mais mulheres
inscritas como desempregadas), conforme se pode observar pela análise da tabela seguinte:
Tabela 3 – Desemprego Registado no Centro de Emprego de Setúbal, segundo o género
(Concelho de Setúbal)
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Outubro/2009

Outubro/2010

Vari.%
Outubro 2010/2009

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

3290

3205

3098

3381

- 5,8%

+ 5, 5%

Fonte: IEFP, I.P.Desemprego Registado por Concelhos: Estatísticas Mensais –Outubro 2010-2009
2

Em termos nacionais e considerando informação relativa a 2010 , é possivel observar que a
população desempregada de longa duração (DLD) – população desempregada que há um ano
ou mais se encontra à procura de emprego – em Portugal, é maioritariamente feminina e com
idades compreendidas entre os 25 e os 35 anos.
Ainda, e no que respeita a dados comparativos de âmbito nacional, é possível observar, de
acordo com os dados do Inquérito ao Emprego do INE, que o valor da taxa de desemprego no
4.º trimestre de 2010 foi de 11,1 % (10,1 % para os homens e 12,3 % para as mulheres), tendo
registado subidas de 0,2 p.p. e de 1 p.p., face aos trimestres anterior e homólogo de 2009,
respectivamente.
Em termos anuais, a taxa de desemprego situou-se nos 10,8 %, sendo de 9,8 % nos homens e
de 11,9 % nas mulheres. Ambas as taxas evidenciaram acréscimos face ao ano anterior, sendo
mais acentuado o da taxa das mulheres (1,7 p.p., contra 0,9 p.p.), cujo diferencial em relação à
taxa masculina passou de 1,3 p.p, em 2009, para 2,1 p.p., em 2010.
A taxa de desemprego total em Portugal, no 4.º trimestre de 2010 apresentava valores
superiores à da União Europeia (UE), com um diferencial de 1,8 p.p. na taxa total, em igual
trimestre do ano anterior.

A evolução da taxa de desemprego global no 4.º trimestre de 2010, quer em relação ao 3.º
trimestre, quer ao homólogo de 2009, foi crescente na maioria das regiões, com excepção das

2

Ministério do Trabalho e da Solidariedade (MTSS), Gabinete de Estratégia e Planeamento, Relatório de Conjuntura n.º 123, 4.º trimestre de
2010
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regiões do Norte, Alentejo e autónoma da Madeira onde, por referência ao primeiro período, a
taxa de desemprego baixou (-0,5% p.p., e -0,3 p.p., respectivamente).
Tal como já observado, importa registar que, contrariamente ao verificado na região de Lisboa,
o Concelho de Setúbal registou no último trimestre de 2010 uma tendência de crescimento
negativo, que se manteve até Maio/2011 (última informação mensal estatística disponível).
Quanto às questões da “pouca oferta de emprego qualificada e à redução das ofertas de
emprego” não existem dados desagregados disponíveis que permitam confirmar esta ideia,
embora seja possivel observar , no que respeita à oferta de emprego do Centro de Emprego de
Setúbal que, em 2010, houve mais ofertas para trabalhadores indiferenciados e/ou ofertas
inerentes a profissões com baixos níveis de qualificação, tendência que se mantém até à data.
3

Contudo e tendo em conta os dados disponiveis de âmbito nacional é possivel observar que o
volume de ofertas de emprego disponíveis (vagas) registadas nos Centros de Emprego do
IEFP, I.P. no final do 4.º trimestre de 2010 foi de 13,1 mil, sendo o seu número inferior ao do 3.º
(21,5 milhares) e 4.º trimestre de 2009 (18,1 milhares).
Considerando o total de vagas por preencher no final do 4.º trimestre de 2010, por grupos de
profissões, observou-se que cerca de 64% das mesmas se concentraram nos seguintes sete
grupos: “Pessoal dos Serviços de Protecção e Segurança” (2 mil); “Outros Operários, Artífices
e Trabalhadores Similares” (1,5 mil); “Trabalhadores da Metalurgia, Metalomecânica e
Similares” (1,1 mil); “Trabalhadores não qualificados das Minas Construção Civil e Industria
Transformadora” e “Operários e Trabalhadores Similares da Indústria Extractiva e Construção
Civil” (todos com 1,5 mil) e “Outros Técnicos e Profissionais de Nível Intermédio (0,8 mil),
muitas delas inerentes a profissões com baixos níveis de escolaridade, o que acaba por ir de
encontro à realidade percepcionada pelos participantes, relativamente ao Concelho de Setúbal.
O fluxo das ofertas registadas nos Centros de Emprego a nível nacional, ao longo do 4.º
trimestre de 2010, foi de 25 milhares, número que correspondeu a menos 11,9 milhares (32,4%) de empregos oferecidos, por referência ao trimestre anterior e a menos 3,5 milhares (12,4%) que em igual período de 2009. Ao longo de 2010 foram registadas 129,1 mil ofertas de
emprego, número que corresponde a mais 6 mil ofertas do que em 2009.
A evolução das colocações efectuadas, ao longo do 4.º trimestre de 2010 (14,6 milhares), foi
de sentido idêntico à do fluxo das ofertas, tendo decrescido 26,7% (menos 5,3 milhares) e 7%
(menos 1,1 milhares) face aos trimestres anterior e homólogo, respectivamente.

3

IEFP, I.P., Informação Mensal do Mercado de Emprego
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Contudo, ao longo de 2010 o número de colocações efectuadas (69,1 mil) foi superior ao de
2009 (63,1 mil).
Em relação às ofertas apresentadas, as colocações efectuadas ao longo do 4.º trimestre de
2010, representaram 58,4% contra 53,9% no trimestre anterior e 55% em idêntico trimestre de
2009. Esta proporção em 2010 (53,5%) foi superior à de 2009 (51,3%).

Outros indicadores a considerar, tendo em conta o anterior diagnóstico e os dados da “Carta
Educativa do Município de Setúbal 2006”, devem ser a taxa de actividade do Concelho de
Setúbal - que registou na penúltima década (1991-2001) uma evolução positiva, passando de
47,7% em 1991, para 50,8% em 2001 -, a taxa de emprego de 54,8% e a taxa de
desemprego na ordem dos 9,8% . Na sub-região da Península de Setúbal, a taxa de
actividade evidenciou um comportamento idêntico, mas com valores ligeiramente superiores.

4

Em ambos os níveis de análise (concelhio e de sub-região), os valores das taxas de actividade
apresentados eram superiores à média nacional que registava em 2001, um valor de 48,2%.
Analisando o mesmo indicador mas com uma desagregação por sexos, as diferenças
encontradas eram de assinalar, tanto ao nível da NUT III como do Concelho. Nos anos de 1991
a 2001 a taxa de actividade feminina manteve-se inferior à masculina, embora apresentasse
um aumento substancial e se previsse a mitigação da desigualdade: no Concelho de Setúbal a
diferença entre a taxa de actividade masculina e feminina era de 17% em 1991, sofrendo uma
redução de 7 pontos percentuais (p.p.) em 2001 (10%).
Quanto ao Emprego e Tecido Económico e ainda segundo os dados da “Carta Educativa do
Município de Setúbal – 2006” era possível verificar que, no período a que reporta o anterior
diagnóstico, a distribuição da população por sectores de actividade económica fazia-se de
forma bastante desigual, sendo o sector terciário (65,8%) o que assumia a liderança expressiva
no que respeita aos quantitativos de população empregada, seguido do sector secundário
(31,9%) e primário, este último com um peso pouco significativo (2,2%).
Ao nível da sub-região a tendência era similar, sendo apenas de referir que, quando
comparada com a NUT III, a base industrial do Concelho de Setúbal sustentava grandes
volumes de emprego (31,9%), em resultado do dinamismo apresentado em décadas anteriores
associado à acessibilidade fluvial-marítima e à disponibilidade de matérias-primas.
O sector terciário demonstrava, igualmente, forte preponderância na NUT III (com 69,1% da
população empregada ligada a este sector).

4

(INE, Recenseamento da População e Habitação, 2001 e INE, Indicadores Demográficos, 2008).
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Em termos de profissões dominantes ressaltavam três tipos de profissões: operários, artífices e
trabalhadores similares, pessoal dos serviços e vendedores e trabalhadores não qualificados,
aos quais estavam ligados mais de 25.400 indivíduos que representavam no seu conjunto 49%
dos trabalhadores. Neste contexto, o destaque vai para os trabalhadores não qualificados cujo
peso na estrutura do emprego era de 16%, tendo por isso uma importância bastante
significativa na massa laboral de Setúbal.
Os quadros médios e superiores (quadros superiores da Administração Pública, dirigentes e
quadros superiores de empresas, especialistas das profissões intelectuais e científicas e os
técnicos profissionais de nível intermédio), que exigem um maior investimento nas
qualificações profissionais e literárias tinham também uma importância bastante expressiva:
29%, ou seja, aproximadamente 15.000 trabalhadores.
Quanto a dados mais actualizados relativos a 2010

5

e embora não exista informação

desagregada, é possível obter alguma informação relativa às Actividades Económicas,
considerando o contexto nacional, sendo no sector terciário que se continua a concentrar o
maior peso de emprego (61,7 %), seguido pelo sector secundário (27,7 %) e, por fim, pelo
sector primário (10,7 %).
Verificou-se, ainda, relativamente ao trimestre homólogo, um aumento de importância do sector
terciário (0,9 p.p.) e um decréscimo do primário (-0,9 p.p.), mantendo-se estável o sector
secundário.
No entanto, em termos absolutos, no 4.º trimestre de 2010, não se observou qualquer aumento
de emprego em nenhum dos grandes sectores de actividade, face a ambos os períodos em
análise, com excepção do sector terciário face ao trimestre anterior. Entre o 3.º trimestre de
2010 e o 4.º, os acréscimos nos “Serviços” foram na ordem dos 0,2 % (6,4 mil empregos) e os
decréscimos no sector secundário foram de -0,8 % (-10,8 mil empregos) e no primário de -1,9
% (-10,5 mil empregos).
Contudo e apesar de não existirem dados mais actualizados e disponíveis, importa efectuar
uma análise mais detalhada do tecido económico presente em Setúbal, através dos dados
estatísticos do INE que desagregam as actividades económicas e outros campos de
informação afins em sociedades e empresas.

5
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As sociedades sedeadas no concelho de Setúbal pertenciam na penúltima década, na sua
maioria, ao sector do Comércio por grosso e a retalho, reparação automóvel e de bens
pessoais. Este sector traduzia 33% das sociedades com sede no Concelho de Setúbal, ao qual
se seguia o sector das actividades imobiliárias, alugueres e serviços prestados às empresas,
com um peso relativo menor (17%).
No contexto do pessoal ao serviço nas sociedades sedeadas em Setúbal, existia uma
concentração do emprego no sector da indústria transformadora. Este, apesar de representar
apenas 7% das sociedades com sede no Concelho (260 unidades), era o sector que originava
os maiores níveis de emprego, sendo responsável por 24% dos postos de trabalho (5.641
trabalhadores), permitindo-lhe ter uma dimensão média (em termos laborais) superior à de
outros sectores de actividade. No grupo destas indústrias, destacavam-se a indústria de pasta
de papel e cartão e seus artigos, edição e impressão e as indústrias ligadas à fabricação de
material de transporte.
Com um peso ainda considerável, surgia o sector do comércio por grosso e a retalho,
reparação de veículos automóveis e de bens pessoais que gerava cerca de 23% do volume de
emprego em sociedades sedeadas no Concelho.
Por outro lado, o sector da indústria extractiva era o que promovia menor volume de emprego,
traduzindo somente 0,3% da totalidade dos postos de trabalho, proporcionados pelas
sociedades sedeadas no Concelho.
Relativamente à população activa e desempregada, bem como à caracterização do emprego e
tecido económico envolvente, importa sublinhar a necessidade de se proceder à actualização
desta análise, tendo em conta o ultimo recenseamento da população realizado em 2011, cuja
informação, à data da elaboração do presente documento, ainda não se encontrava disponível.
6

No entanto, tendo em conta dados mais actualizados de âmbito nacional , é possivel observar
que em 2010, o nível de actividade económica em Portugal, medido pelo PIB em valores reais,
registou um acréscimo de 1,4 %, em termos homólogos, após uma queda de 2,5 % no ano
anterior, enquanto no conjunto dos países da UE-27, se verificou um acréscimo de 1,8%,
depois de uma queda do PIB mais acentuada no ano transacto (-4,2 %).
No último trimestre do ano, o PIB português cresceu 1,2 % face ao trimestre homólogo de 2009
(1,9% na UE-27). Em simultâneo, em 2010, o emprego, na óptica das Contas Nacionais,
diminuiu 1,5 % em termos homólogos (-1,8% no 4.º trimestre), daí resultando um aumento de
2,9 % na produtividade média do trabalho (acréscimo de 3,1 % no 4.º trimestre).
6
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A taxa de emprego global (15 a 64 anos) situou-se em 65,6 % (0,7 p.p. abaixo da de 2009), a
das mulheres foi de 61,1 % (-0,5 p.p. que no ano anterior) e a dos trabalhadores dos 55 aos 64
anos em 49,2 % (-0,5 p.p. inferior à do ano anterior).
O decréscimo do emprego global (-1,5 %), face a 2009, foi transversal em todos os níveis de
análise, mas, com maior incidência, no emprego masculino (-1,6 %), na população com 15 a 24
anos (11,1 %), no emprego a tempo parcial (-1,8 %), nos trabalhadores por conta própria (-5,9
%) e nos trabalhadores por conta de outrem com contratos de trabalho permanentes (-1,5 %).
Refira-se, ainda, que o emprego dos trabalhadores por conta de outrem com contratos de
trabalho não permanentes, em 2010, aumentou 4,2 %, contra uma diminuição deste tipo de
contrato de 5,9 % no ano anterior.
O emprego dos detentores de ensino superior e ensino secundário continua a aumentar (3,8 %
e 6,6 %, respectivamente) e o dos de mais baixas habilitações a diminuir (-4,7 %). Quanto aos
grandes sectores de actividade em 2010, não se verificou qualquer aumento.
A população desempregada aumentou 14 % na média anual, o correspondente a mais 74 mil
pessoas. Todas as categorias de desempregados registaram acréscimos, os quais foram mais
intensos nas mulheres (17,9 %), no grupo etário dos 25 aos 54 anos (16,6 %) e no nível de
escolaridade secundário e pós-secundário (27 %) e, exclusivamente, associados ao aumento
do desemprego de longa duração (33,1 %), uma vez que a procura do 1.º emprego baixou (-2,7
%). No 4.º trimestre do ano, a população desempregada apresentou uma subida homóloga
mais intensa (9,9 %) do que a relativa ao trimestre anterior (1,6 %) e, nesta última, a variação
foi decrescente nos jovens (-3,2 %), na procura do 1.º emprego (-0,1 %) e no desemprego de
longa duração (-0,5 %), mantendo idêntico o número de desempregados no nível de
escolaridade até ao ensino básico.
A taxa média anual de desemprego situou-se nos 10,8 % (9,8 % para os homens; 11,2 9 para
as mulheres) e no 4.º trimestre nos 11,1 % (10,1 % para os homens; 12,3 % para as mulheres).
O valor anual da taxa de desemprego em 2009 era de 9,5 % (8,9 % para os homens e 10,2 %
para as mulheres) e, no 4.º trimestre de 10,1 % (9,5 % para os homens e 10,7 % para as
mulheres).
Quanto aos dados disponíveis sobre a taxa de desemprego registada no período a que
reporta o anterior diagnóstico, e considerando a informação do documento já referenciado
(Carta Educativa do Municipio de Setúbal – 2006), é possivel observar que em 2001, a taxa de
desemprego do Concelho de Setúbal atingiu os 9,8%, sendo o valor registado inferior ao da
mesma taxa em 1991 (12,2%), verificando-se assim um decréscimo de 2,4%. A Península de
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Setúbal apresentava um menor decréscimo da sua taxa de desemprego (1,4%) entre 1991 e
2001, possuindo, no entanto, uma taxa de 8,9%, inferior à do Concelho de Setúbal.
Ainda, e no que respeita à taxa de desemprego, eram evidentes as diferenças entre as taxas
masculinas e femininas, uma vez que os homens apresentavam valores de desemprego
inferiores aos apresentados pelas mulheres. Tendo em conta a evolução das taxas de
desemprego na última década no Concelho de Setúbal, é possível validar que esta tendência
se mantém, verificando-se, no último ano, e tal como já referenciado, um crescimento positivo
de 5,5% no número de mulheres desempregadas registadas no Centro de Emprego de Setúbal
e uma redução de 5,8% nos homens desempregados, indo de encontro à tendência nacional.
Tendo em conta o desemprego registado por Concelhos e as Estatísticas Mensais da
7

responsabilidade do IEFP, I.P e considerando o objectivo final da actualização do Diagnóstico
Social do Concelho de Setúbal, é possível, ainda, observar, pela análise comparativa do
desemprego registado no Centro de Emprego de Setúbal que, entre 2006-2008, se verificou
um crescimento negativo do desemprego relativo ao Concelho de Setúbal, mas que em 2009
se registou um crescimento muito acentuado, quebrando a tendência que se vinha verificando
nos anos anteriores.
Contudo e pese embora o crescimento acentuado verificado em 2009, constatou-se que em
2010, se registou uma contenção efectiva do desemprego no Concelho de Setúbal, verificandose, mesmo, em Outubro de 2010 um crescimento negativo de – 0,25%, conforme se pode
observar pela análise da tabela seguinte.
Tabela 4 – Desemprego registado no Centro de Emprego de Setúbal, relativo ao
Concelho de Setúbal
OUT/200

OUT/200

OUT/20

OUT/200

OUT/201

VARI.%

VARI.%

VARI.%

VARI.%

6

7
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9

0

OUT

OUT

OUT

OUT

2007/200

2008/2007

2009/2008

2010/200

6

6149

5268

4991

6495

6479

- 14,32%

9

- 5,25%

+ 30,13%

Fonte: IEFP, I.P.Desemprego Registado por Concelhos: Estatísticas Mensais – Outubro 2010-2009

Importa, ainda, observar, face aos dados do desemprego disponíveis nesta data, que em 2010
se assistiu a um esforço colectivo para a contenção do desemprego no Concelho de Setúbal,
tendo-se registado, em concreto, no ultimo trimestre de 2010, um decrescimo e “fechado” o ano

7
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- 0, 25%

de 2010 (Dezembro/2010) com uma taxa de – 3,63% no desemprego registado no Centro de
Emprego de Setúbal, por comparação a período homólogo, tendência que se mantém até à
data (dados disponíveis até Maio/2011), conforme se pode observar pela análise da tabela
seguinte:
Tabela 5 – Desemprego registado no Centro de Emprego de Setúbal 2009-2010-2011,
relativo ao Concelho de Setúbal
Meses

2009

2010

2011

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro

5836
6211
6294
6377
6247
6277
6150
6291
6345
6495
6528

7097
6964
7273
7331
7127
6912
6720
6777
6614
6479
6471

6610
6446
6344
6252
6174
-

Dezembro

6697

6454

-

Variação
2010-2009
%
+ 21,60
+ 12,12
+ 15,55
+ 14,96
+ 14,09
+ 10,12
+ 9,27
+ 7,73
+ 4,24
- 0,25
- 0,87

Variação
2011-2010
%
- 6,86
- 7,43
- 12,77
-14,72
- 13, 37
-*

- 3,63

-

Fonte: IEFP, I.P.Desemprego Registado por Concelhos: Estatísticas Mensais – 2009/2010/2011

Assim, e contrariando a tendência de crescimento da taxa de desemprego a nível nacional em
2010-2011, é possível observar que o desemprego registado no Centro de Emprego de
Setúbal, relativo ao Concelho de Setúbal, tem vindo a sofrer um decréscimo desde o 4.º
trimestre de 2010, contrariando o aumento global da população desempregada registada nos
Centros de Emprego do IEFP, I.P. a nível nacional, no final do 4.º trimestre de 2010, que
ascendeu a um total aproximado de 541,8 mil pessoas
Contudo, o sentido evolutivo não é totalmente coincidente com o evidenciado pelos resultados
do Inquérito ao Emprego do INE que, conforme anteriormente referido, indicou subidas da
população desempregada de 9,9 % e 1,6 %, respectivamente, na variação relativa a idêntico
trimestre de 2009.
Por fim, no que respeita à questão da “precaridade das condições de trabalho” referenciada
pelos participantes, apenas existe alguma informação de âmbito nacional , com implicações
nos contextos locais e que pode, de algum modo, ajudar a perceber as dificuldades sentidas ao
nível das relações laborais e condições de trabalho observadas no Concelho de Setúbal
Nesta matéria, e no que respeita às relações e condições de trabalho, importa referenciar que
no 4.º trimestre de 2010 foram publicados em Portugal, 20 instrumentos de regulamentação
colectiva de trabalho (9 CCT, 4 ACT e 7 AE) e 1 Portaria de Condições de Trabalho,
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abrangendo cerca de 37 926 trabalhadores, que actualizaram tabela salariais com cerca de
14,1 meses de eficácia média. O número de instrumentos de regulamentação colectiva de
trabalho publicados, foi inferior quer ao do trimestre anterior (63) quer ao do trimestre homólogo
de 2009 (43), com menos trabalhadores abrangidos do que no trimestre transacto (81 811
trabalhadores) e do que em idêntico período de 2009 (61 899 trabalhadores).
Quanto ao período de eficácia no 4.º trimestre de 2010 (14,1 meses), foi inferior quer ao
verificado no trimestre precedente (17,9 meses), quer ao do trimestre homólogo de 2009 (19,8
meses).
Como principais CCT publicados no 4.º trimestre de 2010, e por ordem decrescente do número
de trabalhadores abrangidos, refiram-se as convenções sectoriais aplicáveis a “Instituições de
Crédito” (ACT publicado em Outubro, relativo a 20 575 trabalhadores) e a “PT Comunicações,
SA” (AE publicado em Outubro, incluindo 7 768 trabalhadores) que, em conjunto, abrangeram
74,7 % dos trabalhadores do trimestre.
No ano de 2010 foram publicados 234 instrumentos de regulamentação colectiva de trabalho
negociais (141 CCT, 25 ACT, 64 AE e 4 Acordos de adesão), que abrangeram 1 407 066
trabalhadores e actualizaram tabelas salariais com cerca de 15,9 meses de eficácia média.
Quer o número de trabalhadores abrangidos (1 294 570 trabalhadores), quer o número de
IRCT publicados (230) são os mais baixos desde 2006.
O período médio de eficácia em 2010 (15,9 meses), embora superior ao de 2009 (13,7 meses),
foi o mais baixo desde 2004 (Quadro 30, em anexo).
Muitas das grandes (mais de 30 000 trabalhadores) convenções sectoriais publicadas em 2010
aplicaram-se a: Indústrias Têxteis (2 IRC em Abril e em Maio), Indústrias de Vestuário e
Confecção (2 IRC em Junho), supermercados e Hipermercados (em Maio), Construção (em
Março), Comércio de Lisboa (3 IRC, 2 em Junho e 1 em Agosto), Hotéis e Restaurantes e
Similares (2 IRC em Maio e em Junho), Prestação de Serviços de Segurança (em Julho),
Serviços de Limpeza (em Fevereiro), Comércio do Porto (em Fevereiro), Indústria de Material
Eléctrico e Electrónico (em Junho) e Indústria do Calçado (2 IRC em Abril). Em Abril e Outubro
foi publicada a Portaria de Condições de Trabalho de Condições Mínimas para os
trabalhadores administrativos.
Quanto aos salários de base convencionais registaram uma evolução média, em 2010, de 2,4
%, abaixo da do ano anterior 2,9 %. O número de trabalhadores, que viram as suas tabelas
salariais actualizadas em 2010, foi de cerca de 1 294,6 mil contra 1 303 mil no ano transacto. A
eficácia média anual das tabelas actualizadas foi de 15,9 meses (13,7 meses no ano anterior).
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Em 2010, os ganhos médios efectivos na Indústria e Electricidade cresceram 2,1 %, em valores
nominais (0,7 % em termos reais) com alguma variabilidade evolutiva entre os sectores (3,3 %
nas “Indústrias Extractivas”, 2,3 % nas “Indústrias Transformadoras” e 1,9 % na “Electricidade”)
que se traduziram em acréscimos reais, respectivamente, de 1,9 %, 0,9 % e 0,4 %, dado o
comportamento dos preços no consumidor.
O gap entre a evolução dos ganhos efectivos e o andamento dos salários de base
convencionais na indústria transformadora foi de 0,5 p.p. (- 0,7 p.p. no ano anterior). Na
“Construção e Obras Públicas”, os ganhos médios anuais nominais aumentaram 2,1 %,
revelando uma aceleração evolutiva face ao ano anterior (2,8 p.p.) e uma evolução, em termos
reais, de 0,7 %. Nos “Serviços”, as evoluções dos ganhos médios nominais anuais traduziramse em decréscimos reais em todos os subsectores, com o decréscimo mais forte nas
“Actividades Imobiliárias” (-2,7 %).
Por seu lado e na óptica dos empregadores, a evolução dos custos horários do trabalho, em
2010, nas secções B a N (Indústrias Extractivas, Transformadoras, Electricidade, Gás, Vapor,
Água Quente e Fria e Ar Frio, Captação, Tratamento e Distribuição de Água; Saneamento,
Gestão de Resíduos e Despoluição, Construção, Comércio por Grosso e a Retalho, Reparação
de Veículos Automóveis e Motociclos, Transportes e Armazenagem, Alojamento e Restauração
e Actividades Financeiras e de Seguros), corrigidos os dias úteis, foi de 1,4 %, em termos
nominais. Esta evolução média ficou aquém da registada na Área do euro (1,5 %) e na UE-27
(1,8 %).
Face à ausência de dados desagregados ao nível Concelhio, a análise desta informação de
âmbito nacional, permite enquadrar as questões enunciadas pelo grupo de trabalho
relativamente às relações e condições de trabalho, e reforçar a necessidade de se envolverem
outros parceiros na discussão destas matérias, designadamente a Autoridade para as
Condições do Trabalho (ACT), em ordem ao combate da precaridade das condições de
trabalho no Concelho de Setúbal.

Formação
Na unidade temática “FORMAÇÃO” foram identificados os seguintes problemas (-) e
potencialidades (+), a saber:
Problemas (-):
!

(-)Adultos sem qualificação + Baixa qualificação escolar e profissional dos desempregados;
Elevado numero de desempregados com baixa escolaridade;

!

(-) Pouca oferta de formação para o número elevado de procura;
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!

(-) Desadequação da formação às necessidades.

Potencialidades (+):
!

(+) Desenvolvimento e criação de novas potencialidades profissionais;

!

(+)Programas de integração + programas para reintegração de recém formados + Estágios
Profissionais

!

(+) Formação / qualificação ao longo da vida + Aumento da oferta formativa de qualificação
profissional + Formação profissional para as pessoas inscritas no Centro de Emprego

Quanto aos problemas identificados, tendo em conta a 1.ª questão equacionada pelos
participantes e no que respeita à evolução registada em matéria de qualificações escolares da
população do Concelho de Setúbal, importará analisar os dados da ultima “Carta Educativa do
Município de Setúbal – 2006”, sendo possível observar que, à data, 12,2% da população
permanecia sem qualquer nível de ensino (13.867 indivíduos) factor associado a um atraso
crónico de Portugal, a este nível.
Procedendo a uma desagregação por grupos etários da população sem qualquer nível de
ensino, era notória uma supremacia da população idosa (45,6% com mais de 60 anos).
Por outro lado, 20% dos habitantes do Concelho possuiam apenas o 1.º ciclo completo,
diminuindo consideravelmente a percentagem de população com os 2.º e 3.º ciclos do ensino
básico (5% cada um). A população com mais de 25 anos representava cerca de 98% da
população com o 1.º ciclo do ensino básico completo, entre a qual os idosos (com mais de 60
anos) que representavam cerca de 36%.
O Concelho de Setúbal apresentava, ainda, 10% da sua população total com o ensino
secundário completo, da qual 75% reportava a população com idades entre os 25 e os 59 anos
e 15% com menos de 24 anos.
A população com qualificações superiores representava 7% do total da população Concelhia
(apresentando em 1991 um valor de 3,1%), correspondendo a uma duplicação do número de
habitantes com essas qualificações em 10 anos. A sub-região da Península de Setúbal
demonstrava, neste aspecto, uma situação menos favorável uma vez que, em 2001, a
população com o ensino superior completo era de 6,3%.
Relativamente às áreas profissionais da população com qualificações superiores, era
evidente a supremacia dos cursos ligados ao Comércio e Administração (13,55), seguidos das
áreas de Letras e Ciências Religiosas (12,8%), das Ciências Sociais e do Comportamento
(12,7%) e da Saúde (10%).
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Ao nível do ensino superior era de realçar o facto da proporção de mulheres (55%) ser superior
à de homens (45%), reflectindo a tendência verificada a nível nacional e revelando um maior
investimento escolar por parte da população feminina, que acede com maior frequência a
níveis escolares superiores, tendência que se mantém até à presente data.
Quanto à taxa de analfabetismo do Concelho de Setúbal, a mesma apresentava uma
evolução positiva ao longo da penultima década (1991-2001), tendo diminuído cerca de 1,6
pontos percentuais neste período, tendência que se encontra de acordo com o que sucede à
escala da sub-região (de 8,1% em 1991 passou para 7,0% em 2001) e de uma forma geral ao
nível do país, com o recuo progressivo das taxas de analfabetismo, cuja última taxa relativa ao
Concelho de Setúbal disponível (7,6%), reporta ao Recenseamento Geral da População e
Habitação, em 2001.
À semelhança do já referenciado relativamente à informação disponível sobre a população
activa e desempregada, bem como do emprego e tecido económico, importa sublinhar a
importância da actualização destes dados, tendo em conta o último recenseamento da
população realizado em 2011 e cuja informação ainda não se encontrava disponível.
Ainda, e no que respeita a esta questão recorrente das baixas qualificações escolares e
profissionais da população enunciada pelos participantes, a mesma merece uma particular
atenção, à luz das medidas de qualificação escolar e profissional que têm vindo a ser
promovidas na última decada, tanto pelo Ministério da Educação (e que vão merecer uma
análise no Diagnóstico sectorial da “Educação”) como pelo Ministério do Trabalho.

Assim e considerando a reforma da formação profissional introduzida em 2007 em Portugal, já
referenciada no diagnóstico anterior, com uma forte aposta no aumento das qualificações
escolares e profissionais dos jovens e da população adulta, bem como nas respostas
integradas de educação e formação, importa observar alguns dados do desemprego segundo
os níveis de escolaridade registados no Centro de Emprego de Setúbal no ano de 2010.
Tabela 6 –Desemprego registado no Centro de Emprego de Setúbal, segundo os níveis
de escolaridade (Concelho de Setúbal)
Níveis de escolaridade
<1.º ciclo EB
1.º ciclo EB
2.º ciclo EB
3.º ciclo EB
Secundário

Outubro/2010
231
1197
1148
1746
1609
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Superior

548
6479

8,46%
100%

Fonte: IEFP, I.P.Desemprego Registado por Concelhos: Estatísticas Mensais – Outubro 20102009

É, ainda, possível observar, que o nível de escolaridade dos desempregados do Concelho de
Setúbal inscritos no Centro de Emprego tem vindo a sofrer, na última decada, alterações
significativas, sendo neste momento o grupo com 3.º ciclo do ensino básico (26,95%) o mais
representativo, logo seguido do ensino secundário (24,84%), representando no seu conjunto +
50% do total dos inscritos (51,78%).
Podemos, ainda, observar pela análise da mesma tabela, que o n.º de desempregados
inscritos sem grau de escolaridade apresenta o valor mais baixo (3,57%), pese embora seja de
sublinhar que, no conjunto, 39,75% dos desempregados do Concelho de Setúbal apresentam
uma escolaridade inferior ao 3.º ciclo do ensino básico, registo que deve merecer uma
particular atenção.
Tabela 7 – Evolução do Desemprego registado no Centro de Emprego de Setúbal,
segundo os níveis de escolaridade (Concelho de Setúbal)

Níveis de
escolaridade

Outubro/2009

Outubro/2010

Vari.%
Outubro 2010/2009

< 1.º ciclo EB
235
231
+ 1,70%
1.º ciclo EB
1246
1197
+ 3,93%
2.º ciclo EB
1209
1148
- 5,04%
3.º ciclo EB
1792
1746
- 2,56%
Secundário
1485
1609
+ 8,35%
Superior
528
548
+ 3,78%
Fonte: IEFP, I.P.Desemprego Registado por Concelhos: Estatísticas Mensais – Outubro 20102009

De igual modo e pela análise da tabela 7, é possivel observar que o 3.º ciclo do ensino básico
continua a registar o nível mais elevado de desempregados inscritos, embora tenha sofrido
uma redução (- 2,65%) em Outubro/2010, bem como os desempregados com 2.º ciclo do
ensino básico (-5,04%). Os desempregados com nível secundário e por oposição, registaram
um crescimento de 8,35%, por comparação a período homologo.
Considerando o crescimento negativo do número de inscritos com 3.º ciclo e o crescimento
positivo dos inscritos com nível secundário, que representam no conjunto, no último ano,
51,47% do total dos desempregados inscritos no Centro de Emprego de Setúbal, importará
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observar, a médio prazo, se estamos perante uma mudança efectiva no quadro das
qualificações dos desempregados do Concelho de Setúbal.
Por fim, é também de observar que apenas 8,46% dos desempregados do Concelho de
Setúbal registam habilitações escolares de nível superior, pese embora se possa concluir que
as qualificações escolares da população desempregada do Concelho de Setúbal tem vindo a
aumentar, o que confere com os dados mais gerais relativos à população do Concelho.
Contudo, importa, salvaguardar que o ultimo trimestre de cada ano regista, em regra, um maior
volume de desempregados inscritos como candidatos a 1.º emprego com habilitações de nível
superior, por motivo de fim de estudos e por forma a acederem à medida Estágios
Profissionais, baixando, significativamente, nos meses seguintes.
Neste contexto, o investimento no aumento das qualificações dos desempregados deve
continuar a merecer toda a atenção, uma vez que, embora com valores residuais, se continua a
verificar um crescimento dos inscritos com grau de escolaridade igual e inferior ao 1.º ciclo, que
representavam em 2010, 21,60% dos desempregados registados relativos ao Concelho de
Setúbal. Se a estes juntarmos os inscritos com 2.º ciclo do ensino básico (1148 em
Outubro/2010), a percentagem sobe para os 39,75%.
Quanto “à pouca oferta de formação e à desadequação das ofertas formativas às
necessidades” trata-se, de igual modo, de uma questão recorrente e de grande complexidade
Em 2010 e no que respeita à execução das medidas de formação da responsabilidade do
IEFP, I.P. promovidas pelo Centro de Formação Profissional de Setúbal, verificou-se um maior
investimento na qualificação da população adulta (+ 21% de acções de formação para adultos
por comparação ao ano anterior) e uma redução na formação dos jovens.
Indo de encontro à reflexão efectuada pelo grupo de participantes, foi, de igual modo, possível
observar, que se constata um desajustamento das ofertas às necessidades, designadamente
no que respeita a respostas para os desempregados menos qualificados (<1.º ciclo), tanto para
os adultos como para os jovens, processo que mereceu uma inversão já

em 2011,

designadamente com a promoção de acções de Formação para a Inclusão – Programa de
Formação em Competências Básicas, que irá permitir um patamar mínimo de acesso a outras
oportunidades de qualificação.
Quanto ao factor “ajustamento dos interesses às ofertas” e no que respeita aos jovens, esta
questão deve merecer melhor atenção pois terá de passar pela redefinição de objectivos,
considerando, eventualmente, a desconformidade entre áreas ajustáveis às motivaçãoes e às
condições de empregabilidade.
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Neste contexto, importa referenciar as reuniões que têm vindo a ser realizadas com os
Serviços das Direcções Regionias de Educação e o Instituto do Emprego e Formação
Profissional, com as Escolas e os Centros de Formação Profissional, , designadamente no
âmbito da regulação da rede de ofertas qualificantes de jovens para 2011- 2012, referente a
prioridades de cursos a oferecer nas várias NUT III, considerando, ainda, nesta análise, a
resposta a necessidades locais e regionais, a capacidade instalada (espaços, equipamentos e
recursos humanos) e a procura por parte dos jovens.
Quanto às potencialidades e ainda no que respeita ao “ajustamento das ofertas às
necessidades e à criação de oportunidades de qualificação”, será de registar o esforço que tem
vindo a ser desenvolvido pelo IEFP, I.P. no sentido do estabelecimento de parcerias com
empresas em novas áreas de oportunidade e de criação de emprego, designadamente
qualificações profissionais nas áreas da Logística e da Produção Aeronautica, áreas de
mercado, com impactos directos e indirectos no Concelho e Distrito de Setúbal.
Deve, também, merecer uma referência, o esforço ao nível do ajustamento entre as ofertas
formativas e as oportunidades do mercado, designadamente na área do Turismo (ex: Tec.
Informação e Animação Turística, Tec. Turismo Ambiental e Rural, Recepcionista de Hotel ou
Tecnico de Cozinha, Serviço de Mesa e/ou Bar entre outras) ou das Energias Renováveis (ex:
Tec. Instalação de Sistemas Solares Termicos ou Fotovoltaicos).
Sendo esta uma questão recorrente e considerando que a oferta de educação e formação é,
actualmente, da responsabilidade conjunta do Ministério do Trabalho e do Ministério da
Educação, importa, ainda, ter em conta, o aumento da oferta formativa e a preocupação com a
sua diversificação, bem como os dados referenciados no diagnóstico sectorial da Educação.
Neste contexto, importa, também, referenciar as medidas activas de emprego que visam
promover a manutenção, a criação de emprego e a sua qualidade, bem como prevenir e
combater o desemprego, através da melhoria da empregabilidade dos seus participantes.
Reconhece-se que estas medidas têm desempenhado, igualmente, um papel chave na (re)
inserção profissional de pessoas que beneficiam das medidas passivas, tais como o subsídio
de desemprego e outras medidas de apoio ao rendimento dos desempregados ou grupos
desfavorecidos.
Neste quadro e no âmbito das atribuições do IEFP, I.P. – Centro de Emprego de Setúbal e
Centro de Formação Profissional de Setúbal - importa observar a execução das medidas de
emprego e formação, designadamente as de maior impacto no aumento das condições de
empregabilidade da população e nos processos de (re)inserção no mercado de trabalho e/ou
de manutenção do emprego.
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Assim e no que respeita à execução das medidas de emprego, com maior impacto na (re)
inserção profissional da população desempregada, é possível observar que se verificou um
crescimento positivo na ordem dos 5,3% em 2010, por comparação a igual período do ano
anterior, conforme se pode observar pela análise da tabela seguinte:
Tabela 8 – Execução das medidas de emprego promovidas pelo IEFP, I.P. - Centro de
Emprego de Setúbal
Medidas de Emprego
Medidas de Emprego (Estágios Profissionais, Contrato Emprego Inserção
b)
e Contrato Emprego Inserção +)

2009

2010

VARIAÇÃO
2010/09

755

795

+ 5,3%

Fonte b): Monitorização de Objectivos Outubro de 2010/2009 da actividade dos Centros de
Emprego do IEFP, I.P

No que concerne à execução das medidas de formação, é possível observar um crescimento
positivo na ordem dos 20% nos Processos de Formação para Adultos (Acções de Educação e
Formação de Adultos de nível Básico + Secundário, Formações Modulares e Formações
Qualificantes) tanto em termos do número de acções executadas como do número de
formandos abrangidos, e um crescimento negativo nos processos de Reconhecimento e
Validação de Competências (RVCC), conforme se pode observar pela análise da tabela
seguinte:
Tabela 9– Execução das medidas de formação promovidas pelo IEFP, I.P. - Centro de
Formação Profissional de Setúbal
2009
Medidas de Formação

N.º

N.º Acções
Jovens (Cursos de Educação e Formação
de Jovens e Aprendizagem)

VARIAÇÃO %

2010

Formandos

N.º Acções

2010/09
N.º

Formandos

N.º Acções

N.º
Formandos

70

1092

57

925

- 18,57%

- 15,29%

248

4070

305

4910

+ 21,8%

+ 20,63%

a)

Adultos em Processo de Formação
(Educação e Formação de Adultos
/Formações Modulares/
Formações Qualificantes)

a)

Adultos em Processo de RVCC

b)

2137 (T=2812)

1932 (T=2371)

- 9,59% (T=-15,7%)

Fonte: a) Quadro Resumo Execução Física 2009 e 2010 do Centro de Formação Profissional de
Setúbal (BO) do IEFP, I.P.
b) Mapa resumo da actividade desenvolvida pelos CNO da Rede de Centros de Formação
Profissional do IEFP (SIGO) – Concelho de Setúbal
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De igual modo, se pode observar que, em 2010, no que respeita à execução das medidas de
formação para jovens, se verificou um decréscimo tanto no número de acções executadas
como no número de formandos abrangidos, contrariando a tendência de crescimento
observada no ano anterior.
No que respeita à intervenção do IEFP, I.P. no Concelho de Setúbal e no computo geral da
execução das medidas de emprego e de formação/qualificação, é possível verificar que se
mantém a prioridade da aposta na melhoria das qualificações escolares e/ou profissionais, bem
como no aumento das condições de empregabilidade da população desempregada.
Para concluir este ponto, há que sublinhar, que estas medidas têm vindo a assumir uma
importância estratégica na gestão do mercado de trabalho, quer na perspectiva preventiva,
quer na perspectiva reparadora do desemprego e da inclusão socioprofissional de grupos com
maiores dificuldades de participação no mercado de trabalho.

Acompanhamento Personalizado
Na unidade temática “ACOMPANHAMENTO PERSONALIZADO” foram identificados os
seguintes problemas (-) e potencialidades (+), a saber:
Problemas (-):
!

(-) Falta de recursos humanos a nível institucional (técnicos);

!

(-) Falta de apoio na procura de emprego.

Potencialidades (+):
!

(+) Maior proximidade com os desempregados.

Assiste-se, neste domínio, a duas questões valoradas como um problema e uma
potencialidade, claramente conectadas, ou seja, a qualidade do atendimento e a maior
proximidade com os desempregados são, claramente, aspectos positivos mas, por outro lado,
o problema da falta de recursos humanos, referenciado por todos os participantes, assume,
neste contexto, uma particular relevância.
Contudo, e no que respeita ao acompanhamento, foi consensual que há maior qualidade e que
têm vindo a ser criadas estruturas e metodologias de maior proximidade com os
desempregados, sendo os GIP’s um bom exemplo, neste domínio.

Diagnóstico Social da Rede Social de Setúbal – Emprego e Formação

Página 24 de 29

Relativamente aos GIP’s e ao seu modelo de funcionamento é de sublinhar que foram
significativamente alargadas as suas áreas de intervenção, que abrangem, nomeadamente: i) o
apoio à procura activa de emprego, ii) o acompanhamento personalizado dos desempregados
em fase de inserção ou reinserção profissional; iii) a captação de ofertas junto de entidades
empregadoras; iv) a divulgação de ofertas de emprego e actividades de colocação; v) o
encaminhamento para ofertas de qualificação, e a vi) divulgação e encaminhamento para
medidas de apoio ao emprego, qualificação e empreendedorismo. Alterou-se, ainda, de forma
profunda, o modelo de funcionamento, através da contratualização de objectivos quantitativos e
qualitativos, bem como o princípio da avaliação regular da sua actividade, tendo em vista uma
significativa melhoria da capacidade de apoio aos desempregados.
Com este novo modelo, dá-se uma aproximação da oferta geográfica do IEFP, I.P., já de si
muito disseminada pelo território nacional, às necessidades locais, como forma de assegurar
uma acção mais incisiva, localizada e personalizada em prol da promoção do emprego.
Neste contexto será, ainda, de referenciar, a promoção do actual modelo de funcionamento dos
Centros de Emprego, orientado para a optimização do atendimento, traduzindo-se no aumento
do n.º de Técnicos em atendimento permanente e consequente redução dos tempos de espera,
na maior qualificação dos Técnicos para o atendimento, na criação dos “Gabinetes de Apoio ao
Empresário (GAE)”, na introdução da figura do “Gestor de Oferta de Emprego (GOE)” e das
“Entrevistas Acompanhadas”.

Parcerias - Rede
Nesta unidade temática “PARCERIAS /REDE” foram identificadas apenas potencialidades (+),
a saber:
!

(+) Intervenção integrada das instituições numa perspectiva sistémica;

!

(+) Interajuda entre entidades para apoio aos desempregados.

Importa, pois, sublinhar que à semelhança do sucedido nos outros grupos de trabalho, esta
unidade mereceu apenas sinalização de potencialidades, tendo sido reforçada a intervenção
integrada das instituições e a interajuda que se verifica, designadamente no apoio aos
desempregados.
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Informação
Nesta unidade temática “INFORMAÇÃO” foram identificados problemas (-) e potencialidades
(+), a saber:
Problemas (-):
!

(-) Dificuldade na divulgação de Informação de Emprego / Formação aos desempregados

Potencialidades (+):
!

(+) Divulgação de medidas para a criação do próprio emprego;

!

(+) Divulgação de informação; actualmente existe uma grande divulgação de informação a
todos os níveis, o que torna mais fácil a procura de emprego.

O primeiro problema identificado e a última potencialidade aqui referenciadas podem, de
alguma forma, parecer contraditórias, caso não se atenda ao contexto da reflexão efectuada
pelo grupo.
Uma leitura possível, é a de que ainda temos uma percentagem significativa de
desempregados com pouca autonomia e com maiores dificuldades no acesso à informação
(designadamente por poucas competências em Tecnologias de Informação e Comunicação –
TIC’s), embora também seja certo que, hoje, há mais e maior divulgação de informação sobre
as medidas de emprego e formação, favorecedoras e facilitadoras da (re)inserção no mercado
de emprego.
Contudo, esta questão deve continuar a merecer uma particular atenção, designadamente a
avaliação do domínio de competências básicas em TIC’s, pois, este domínio, pode constituir,
nos dias de hoje, um factor de exclusão do mercado de trabalho.
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Considerações Finais
A título de balanço geral, importa registar algumas das reflexões finais do conjunto dos
parceiros que se prontificaram a colaborar neste processo de construção de um “diagnóstico
participado”, com recurso a uma metodologia considerada por todos como “positiva e
favorecedora de pistas para a acção futura”.
Foi, de algum modo consensual que, pese embora já existam boas práticas de trabalho em
parceria, ainda há muito por fazer neste domínio, designadamente no âmbito da articulação da
educação/formação.
Ainda e neste domínio, foi ressalvada a mais valia da articulação das entidades em geral com o
IEFP, I.P. e do esforço conjunto no apoio aos desempregados e à promoção partilhada das
medidas de emprego e formação.
Neste contexto, foram, ainda, sublinhados alguns factores considerados particularmente
pertinentes no que respeita à promoção do emprego e ao crescimento económico,
designadamente a necessidade de se estimular o tecido económico e social, promovendo os
recursos naturais da região e apostando no aumento das qualificações dos trabalhadores (+
RVCC + ajustamento das formações às necessidades + qualificação de profissionais +
desenvolvimento de competências “do saber ser e do saber estar).
De sublinhar que a questão do desenvolvimento de competências esteve particularmente
presente ao longo de todo o processo de reflexão, bem como a necessidade de se investir no
aumento de competências pessoais, sociais e profissionais,em ordem à promoção de uma
“atitude proactiva dos desempregados face à procura de emprego” e à rejeição da “subsidiodependência”..
Neste âmbito foi, também, sublinhada a importância do acompanhamento mais personalizado
aos desempregados promovido, designadamente pelos GIP’s, cumprindo-se um objectivo
fundamental de uma maior aproximação da oferta geográfica do IEFP, I.P., no sentido de
melhorar a eficácia dos serviços de apoio ao emprego e aos desempregados.
A criação dos GIP´s enquadra-se nas medidas de política que visam promover a coesão social
através do emprego e da qualificação profissional, pois a existência de estruturas de apoio ao
emprego – com elevada flexibilidade, capacidade de actuação em proximidade aos territórios e
às populações e em estreita articulação com a rede de Centros de Emprego e Formação do
IEFP, I.P. – são um elemento central para uma inserção mais rápida e sustentada dos
desempregados no mercado de emprego.
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Foi, de igual modo, sublinhada a necessidade de se investir em medidas de divulgação e
promoção das condições de trabalho, reforçando, em particular, a importância das
qualificações profissionais e da sensibilização das entidades para a qualificação do emprego
(melhores condições de trabalho + melhores requisitos + melhores salários).
Neste domínio, importa, reforçar a promoção de acções de formação contínua, tanto para
empregadores como para empregados, em ordem ao desenvolvimento das qualificações dos
Recursos Humanos do Concelho, através da mobilização de parcerias do tecido económico e
social, públicas e/ou privadas.
Importa, também, reforçar a mais valia das parcerias e das potencialidades naturais da região,
designadamente do sector do turismo, enquanto “janela de oportunidade” para o
desenvolvimento económico e social do Concelho de Setúbal.

Neste contexto e tendo em conta que as qualificações escolares são um dos factores mais
relevantes para o aumento das condições de empregabilidade da população, podemos
observar que continua a persistir a necessidade de se investir em medidas de formação,
designadamente ao nível das competências básicas, que promovam o aumento das
qualificações dos jovens e/ou adultos sem grau de escolaridade ou apenas com o 1.º ciclo do
ensino básico, de forma a garantir um patamar mínimo de qualificações.
Mais se reforça, a pertinência do investimento em medidas de prevenção da inserção precoce
da população jovem com baixas qualificações e à procura do 1.º emprego, designadamente
através de medidas de formação de dupla certificação escolar e profissional.
De igual modo e em termos de medidas/soluções para o combate e/ou prevenção do
desemprego, designadamente de longa duração, continua a persistir a necessidade de se
investir em Medidas de qualificação escolar/profissional e em medidas de emprego
favorecedoras da inserção no mercado de trabalho ou manutenção dos postos de trabalho, dos
activos menos qualificados e/ou com mais de 35 anos.
Pelo que, tendo em conta a caracterização do desemprego no Concelho de Setúbal e a análise
efectuada, se regista a pertinência do reforço da execução das medidas públicas de combate
ao desemprego, designadamente das de maior impacto nos processos de (re)inserção no
mercado de trabalho, aqui referenciadas.
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Nestes termos e tendo em conta que em 2010 se assistiu a uma contenção do desemprego
registado no Concelho de Setúbal, tendência que se continua a verificar em 2011 (dados de
Janeiro a Maio/2011), há que reforçar a execução de medidas de emprego e formação que
promovam o aumento das condições de empregabilidade da população activa e que
consequentemente contribuam, de uma forma efectiva, para o plano de desenvolvimento social
e económico do Concelho.
Para concluir e no computo geral, as potencialidades e os constrangimentos identificados
constituem uma análise consentânea com os dados oficiais disponíveis sobre o mercado de
emprego e formação, relativos ao Concelho de Setúbal, sendo de valorizar o conjunto das
propostas/pistas para a acção futura, bem como a defesa de uma acção concertada entre
todos os parceiros do tecido económico e social.
Importa, ainda, reforçar um objectivo previsto nas atribuições do Núcleo Executivo do CLAS e
que está directamente relacionado com a promoção da adesão de novos parceiros à rede
social, designadamente de entidades associadas ao tecido económico e outras com
responsabilidades nestes domínios.
Por fim, é expectável que este trabalho possa contribuir com alguns dados e algumas
pistas/propostas para a elaboração do próximo Plano de Desenvolvimento Social do Concelho
de Setúbal, que responda a necessidades consentâneas com o desenvolvimento económico e
social do Concelho de Setúbal, não podendo deixar de sublinhar a importância da actualização
da informação relativa à população

e outros dados do Concelho de Setúbal, a obter,

designadamente através do último recenseamento da população (2011), da Carta Educativa do
Município de Setúbal e da Plataforma Supra-Concelhia da Península de Setúbal.

Setúbal, 28 de Julho de 2011
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Anexos

Workshop do GT de Emprego e Formação
3 de Fevereiro de 2011
INFORMAÇÃO (0)

!
!
!

(-) Dificuldade na divulgação de Informação de Emprego / Formação aos
desempregados
(+) Divulgação de medidas para a criação do próprio emprego
(+) Divulgação de informação hoje em dia existe uma grande divulgação de
informação a todos os níveis, o que torna mais fácil a procura de emprego

FORMAÇÃO (10)

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

(+) Aumento da sensibilidade dos empresários para a importância da
formação profissional (0)
(+) Crescente sensibilização para a importância de formação profissional
(-) Pouca percepção sobre a importância da formação profissional
(-) Pouca oferta de formação para o numero elevado de procura (1)
(+) Formação / qualificação ao longo da vida (1)
(-) Adequação da formação às necessidades (3)
(-) Baixa qualificação escolar e profissional
(+) Programas de integração / reintegração de recém formados
(-) Elevado numero de desempregados com baixa escolaridade
(-) Frequente inadequação da formação profissional relativamente às
necessidades do mundo do trabalho
(+) Estágios profissionais
(-) Baixa qualificação / especialização profissional
(-) Adultos sem qualificação (3)
(-) Desajuste de algumas formações relativas às necessidades (1)
(+) Aumento da oferta formativa de qualificação profissional
(+) Desenvolvimento e criação de novas potencialidades profissionais (1)
(-) Falta de formação, a falta de formação impede muitas vezes que a
população consiga um trabalho digno com um salário suficiente às suas
despesas
(-) formação profissional jovens
(+) Formações
(+) Programas de integração
(+) formações profissionais às pessoas inscritas no centro de emprego

EMPREGO (13)

!
!
!
!
!

(-) Desajustamento entre a oferta e procura de emprego
(-) Entidades empregadoras que oferecem poucas condições aos
trabalhadores
(-) Desemprego
(-) Falta de oportunidades
(-) Elevada taxa de desemprego acima dos 35 anos (4)
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(-) Elevada taxa de desemprego acima dos 40 anos
(-) Redução das ofertas de emprego na cidade de Setúbal (2)
(-) Oferta de emprego qualificada (3)
(-) Poucas oportunidades para um emprego qualificado
(+) Apoiar o comercio local (redução de impostos principalmente em
produtos nacionais) (1)
(-) Desemprego de longa duração
(-) Precariedade das condições de trabalho (3)

ACOMPANHAMENTO PERSONALIZADO (4)

!
!
!
!
!

(+) Atendimento personalizado
(-) Falta de apoio na procura de emprego
(+) Maior proximidade com os desempregados (3)
(-) Falta de recursos humanos a nível institucional (técnicos) (1)
(-) Falta de informação/timmings

ATITUDE (13)

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

(-) Dependência de subsídios (2)
(+) Proactividade (2)
(-) Proactividade
(-) Responsabilização quer de empregadores quer de empregado (3)

(-) Saber ser / saber estar (3)
(-) Saber ser / saber estar (profissionalmente)
(+) Valorização pessoal (2)
(+) responsabilizar as pessoas que estão integradas em programas
de apoio
(+) Incentivo à capacidade criativa através de concursos escolares
nacionais e internacionais (1)
(-) O elevado consumismo leva a graves situações de crise familiar
(+) promoção do empreendedorismo
(-) Subsidio - dependência
RECURSOS (23)

!
!
!
!
!
!
!

(+) Aproveitamento dos recursos turísticos da região, como geradores de
emprego (5)
(-) A falta de incentivos e apoios financeiros ao associativismo que também
são entidades empregadoras limita o crescimento para a mão de obra
(+) Existem diversas áreas económicas por explorar, que poderão potenciar
o emprego no concelho (4)
(-) Falta de investimento por parte dos empresários e organismos de estado
(1)

(+) Incentivos para criação de emprego a nível das empresas e do
desempregado
(+) Aproveitamento das potencialidades turísticas da região (1)
(+) Exploração / estudo / levantamento das potencialidades de
criação de postos de trabalho na área do turismo
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!
!
!
!
!
!

(+) Aproveitamento das potencialidades individuais
(+) Aproveitar as potencialidades das pessoas (2)
(+) Manutenção dos GIPS (6)
(+) Apoio e acompanhamento
(+) Programas 2010
(+) descentralização dos serviços e da informação ex: GIP
(+) GIP`s mais um recurso para a inserção
(-) Dificuldades de mobilidade face às carências / limitações
transportes públicos (1)
(-) Maiores restrições aos apoios para a criação do próprio emprego
(+) Apoio à criação do próprio emprego (3)
PARCERIAS - REDE (2)

!
!
!
!
!
!

(+) Intervenção integrada das instituições numa perspectiva sistémica (1)
(+) Ligação IEFP/Autarquias

(+) Os acordos existentes entre IEFP e Juntas de freguesia
(+) Promoção ocupação e valorização de mão de obra
(+) Intercâmbio e ligações internacionais /acordos bilaterais
(+) Interajuda entre entidades para apoio aos desempregados (1)
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