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1. Norn PnÉvra

Atualmente, todas as organizações, públicas ou privadas, devem analisar criteriosamente os

indicadores relevantes da respetiva caraterização socioprofissional, em ordem a obter uma

adequada avaliação global do capital humano de que dispõem. Só assim poderão fundamentar, com

proficiência e capacidade prospetiva, as políticas e decisões concernentes ao melhor desempenho

e qualificação dos recursos humanos que continuam a ser o fator mais relevante do sucesso de

qualquer organização, mormente num serviço público cuja missão se prende também com a

satisfação das necessidades sociaÍs da população ativa.

Por isso, e também para cumprimento das obrigações legais derivadas do Decreto-Lei n.e 190/96,

de 9 de outubro, adaptado à RAM pelo Decreto Legislativo Regional n.s 4O/2OO8/M, de l-0 de

dezembro que instituiu, como medida de modernização da Administração Pública, a

obrigatoríedade anual da elaboração de um Balanço Social, com referência a 31 de dezembro do

ano imediatamente anterior, se apresenta o presente documento que se refere ao ano de 2O2L.

Observaram-se, no que toca à elaboração dos quadros que nele constam, as determinações da

Portaria n.e 27/2O7O, de 29 de abril e demais disposições aplicáveis, procurando retratar, através

dos mesmos, de outros gráficos e de indícadores e informação comparativa, o quadro geral dos

recursos humanos do lEM, lP-RAM, disponibilizando os dados necessários à elaboração das

estratégias que, também a este nível, têm de ser adotadas para enfrentar os desafios da atualidade,

seja a crise pandémica que a todos aflige, sejam as preocupantes consequências que a mesma

trouxe à conjuntura económica e à situação do desemprego, também a nível regional.

Analisando os dados relativos a 2O21, podemos caraterizar, em termos genéricos, os efetivos deste

organismo da seguinte forma:

Em 31 de dezembro de 2O2I, o número de trabalhadores em exercício de funções do lEM, IP-RAM

era de 142 trabalhadores, mais 12 elementos que no ano anterior.

A. Quanto à distribuição por género, as mulheres continuam a constituir o grupo dominante com
71.,L3% no universo de efetivos, à semelhança do observado ao longo dos últimos anos.

B. A média etária dos efetivos totais do lEM, lP-RAM é de, aproximadamente, 45 anos, sendo
que 69,OL%o possuem idade igual ou superior a 40 anos.

C. Em relação à estrutura de antiguidade, avaliada em 31 de dezembro de 2O2L, observa-se que
os efetivos têm em média 15,61 anos de antiguidade na Admínistração Pública.

D. Em termos de habilitações literárias é a licenciatura o grau académico mais representado, com
64 elementos. Com o mestrado temos a considerar 10 efetivos.
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No que respeita à formação profissional proporcionada aos trabalhadores do lEM, lP-RAM,

registaram-se 59 ações, com um totalde 807 horas e 16 minutos de formação, das quais 7 de

natureza interna (45 horas) e 52 de natureza externa (762 horas e 16 minutos).

lnstituto de Emprego da Madeira, IP-RAM, aos 09 de março de2022

A Presidente do Conselho Diretivo
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2. loerurrncAçÃo Do oRGANtsMo

o Designação: lnstituto de Emprego da Madeira, lP-RAM

r Localização:

. Morada: Rua da Boa Viagem, n.e 36 - 9060-027 Funchal
o Telefone:2911,45 74O

o Fax:291,220O14
r E-mail: emprego@iem.madeira.gov.pt

a

o Missão do Organismo: Coordenação e execução da política de emprego na Região

Autónoma da Madeira.

a Número de Efetivos ao Serviço em 31 de dezembro de 2O2L: L42

a Natureza Jurídica: Pessoa coletiva de direito público, dotada de autonomia administrativa e

financeira e património próprio.

3. Estrutura Organizacional

FtscAL útrtco
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Número de ldentificação Fiscal: 508 960 231
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4. Recunsos HUMANoS Do lEM, lP-RAM

4.t. TnRenLxnooREs SEGUNDo A MoDALTDADE DE víNcuro

No âmbito da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas (LTFP), diploma que regula o vínculo de

trabalho em funções públicas, aprovada pela Lei n.s 35/20L4, de 20 de junho, na sua redação atual,

adaptada à Região Autónoma da Madeira pelo Decreto Legislativo Regional n.e 1J./20L8/M, de 3 de

agosto, o lEM, IP-RAM disponha, em 31 de dezembro de 202I, de 1,42 trabalhadores em exercício

efetivo de funções, distribuídos segundo a modalidade de vínculo da seguinte forma:

o 123 em contrato de trabalho em funções públicas, constituído por tempo indeterminado;

o l-5 em comissão de serviço;

r 3 em regime de cedência de interesse público;

o 1 em mobilidade na categoria.

6

O vínculo de emprego público predominante é o de

contrato de trabalho em funções públicas por tempo

indeterminado, a que correspond e 86,6%ó do total de

efetivos, conforme evidenciado no Gráfico 1.

Nos universos referidos, os 1-5 cargos nomeados em

comissão de serviço correspondem a dirigentes,

sendo que 3 são cargos de direção superior de l-.s e

2.e grau,4 de direção intermédia de L.s grau e 8 de

direção intermédia de 2.e grau (cfr. Anexo - Quadro

1).

GráÍico 1- Modalidades de vínculo público

Outros

Contrato por

tempo
indeterminado

86,6%

Comissão de

Serviço

LO,6%2,8%

Os lugares de dirigentes previstos na estrutura orgânica do lEM, lP-RAM em 31 de dezembro de

2021, encontravam-se todos providos, representando uma taxa de tO,6yo, relativamente ao

número total de trabalhadores em exercício de funções neste organismo.

v
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4.2. DtsrntrulçÃo oos EFETtvos poR cARcos/cnnnetnns

Tendo por referência o dia 3l- de dezembro de 2O27, os 142 colaboradores em exercício de

funções no IEM estão distribuídos por cargos/carreiras, do modo que a seguir se apresenta:

O Gráfico 2 reflete a distribuição

socioprofissional dos efetivos do lEM, lP-RAM

por cargos/carreiras.

Atente-se que, no cômputo destes efetivos,

não foram considerados os trabalhadores (7)

que, embora pertencentes ao mapa de

pessoal deste organismo, se encontravam

àquela data em exercício de funções noutros

serviços.

Assinale-se que os trabalhadores inseridos nas

carreiras gerais de técnico superior (53) e de

assistente técnico (33) são os mais

representativos, abrangendo, respetivamente

37,3yo e 23,2Yo do universo em questão,

conforme expressão percentual ilustrada no

Gráfico 3.

A carreira menos representada é a de

informática, contando com 7 trabalhadores, a

que corresponde 4,9%o do total de efetivos.

Dirisente *iïìifi rs

caÍreira de récnico Superìor ffiÉÈÏ*##,€'*,A:;-fi,È; sl

CarreiradeAssistenteTécnico ffi*iffi f:

CarreÌra de Assistente Operacìonal ffiffi fS

Carreiras e Categorias Subsistentes ffffi te

Informátìca (Carreira Especial) ffi Z

Gráfico 2 - Distribuição dos eÍetivos por cargos/carreiras
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Carreiras e

Categorias
Subsistentes

LL,3%

lnformática (Carreira

Especial)

4,9%

Dirigente
to,6%

Carreira de

Assistente
Operacional

L2,7%

Carreira de
Assistente Técnico

23,2%

Carreira de
Técnico
Superior
t7,3%

Gráfico 3 - Efetivos distribuídos por cargos/carreiras

4.3. DrsrnlaurçÃo oos EFETtvos SEGUNDo o GÉNERo

Dos 1-42 efetivos que este organismo disponha em dezembro de 2O2L, o género feminino está

representado com l-01 elementos e o masculino com 41.

lEM'*
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A taxa de feminízação é de 77,Iyo (cfr. método de cálculo em anexo), valor este ligeiramente inferior

ao registado no ano anterior, que se situava em72,3Yo.

Registe-se que, à exceção dos trabalhadores integrados na carreira de informática, ocupada IO0%

por homens, em todas as restantes carreiras predomina o género feminino (cfr. doc. em anexo -
Quadro L).

4.4. EvoluçÃo Dos EFEnvos (2019 - 202Í.l

No ano de 20L9, por via dos procedimentos de

regularização extraordinária dos vínculos precários da
t42

Administração Pública Regional que se 100 t27 130

estabeleceram, deu-se a entrada de 30 trabalhadores

no lEM, lP-RAM, com impacto significativo na s0

evolução dos efetivos (cfr. Gráfico 4). Procedeu-se,

ainda, ao recrutamento de 2 trabalhadores, tendo em o 
,or, zozo zozt

conta procedimentos de 2018.
Gráfico 4 - Evolução dos efetivos

No ano de 2O2O, procedeu-se ao recrutamento de 5 trabalhadores através de procedimento

concursal, 3 através da utilização da reserva de recrutamento, 1 através de cedência de interesse

público e 1 através de mobilidade. Neste mesmo ano, verificou-se a saída definitiva de 3

trabalhadores.

No que concerne ao ano de 2O2L, foram recrutados 17 novos trabalhadores, sendo que o

preenchimento de 10 postos de trabalho resultaram de procedimentos concursais, 6 de recurso às

reversas de recrutamento ativas de procedimentos ocorridos no ano de 2079 (2) e de 2020 (a) e 1

posto através de cedência de interesse público.

Por outro lado, registou-se, no ano em apreço, a saída de 5 trabalhadores, 2 através de mobilidade,

L através de cedência de interesse público, 1 para exercício de funções em cargo dirigente e 1-

através de nomeação noutro serviço, verificando-se assim um saldo positivo na movimentação de

pessoal de 12 colaboradores.

É de notar que se verificou, ainda, o regresso e saída de 1 trabalhador, em regime de mobilidade

8
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5. EsrnuruRA ETÁRIA Dos EFETrvos

A estrutura etária apresenta as caraterísticas referidas no Quadro 2 (em anexo).

Em termos gráficos, apresenta-se a estrutura etária

(por género) dos efetivos deste lnstituto, ressaltando,

como referido anteriormente, os escalões etários que

integram o maior número de trabalhadores.

Da análise do gráfico 5 verifica-se que, em termos de

distribuição de homens e mulheres, não se altera a

tendência assinalada em anos anterÍores,

constituindo as mulheres o grupo dominante no

universo de efetivos.

Conforme reflete o gráfico apresentado, é no escalão

etário dos 55-59 anos que se integra o maior número

de colaboradores, retratando 16,9% do total de

trabalhadores. Seguem-se os escalões etários dos 45-

49, com 16,2% e dos 40-44 anos e 25-29 anos, ambos

representan do 'J,3,4%o do total de efetivos.

Os grupos etários com menor representatividade são

o grupo dos 18-24 anos, com 2,8Yo e

o grupo dos 65-69 anos, com 2,I%o.

Mulheres r Homens

6s-69

60-64

2I1

-5
55-59 

- 

4
20

12

1250-54

45-49

40 44

35 39

30-34

25 29

r8-24

9L7

-6
7r5

6

-3

-

3l1

Gráfico 5 - Estrutura etária por género

L2
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65-69
2,1%

78-24
2,8%60-64

Lt,9%
2s-29
t3,4%

30-34
6,3%

55-59
t6,9%

35-39

8,5%

50-54
4$% 40-44

L3,4%45-49
L6,2%

Gráfico 6 - EstÍutura etária - Totais

O leque etário, que se traduz na diferença entre o indivíduo mais velho e o mais novo é, no ano em

apreço, de 42 anos (o mais velho com 65 anos e o mais novo com 23).

Da análise da representação gráfica apresentada, pode-se considerar que, embora a entrada de

novos trabalhadores no lEM, lP-RAM nos últimos três anos tenha ajudado a contrariar a tendência

até então verificada, isto é, a de um mapa do pessoal com uma estrutura que revela um grau de

envelhecimento acentuado, a mesma ainda se mantém com valores consideráveis, já que 69,OtTo

dos efetivos possuem idade igual ou superior a 40 anos.

lEM,,".
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6. EsrnuruRA DE ANTTGUTDADE Dos EFETtvos

No cálculo da estrutura das antiguidades dos efetivos deste lnstituto consíderou-se, para cada

trabalhador em exercício de funções no lEM, IP-RAM, os anos completos até 31 de dezembro de

2021,.

Na estrutura de antiguidades dos efetivos, distribuída

por um conjunto de intervalos pré-definidos, verifica-

se que é na faixa de antiguidade até 5 anos, a que

corresponde 4O,8Yo (58 trabalhadores), que se regista

um maior número dos efetivos, seguindo-se o grupo

dos 2O-24 anos, com L7,6% (25 trabalhadores), cfr.

doc. em anexo - Quadro 3).

De seguida, os grupos dos 15-19 e 36 ou mais anos

registaram 72,7yo (L8 trabalhadores) e 9,9% (74

tra ba lhadores), respetivamente.

Na distribuição dos efetivos por género verifica-se

que 53,7%o dos homens (22 trabalhadores) e 35,6Yo

das mulheres (36 trabalhadoras) têm menos de 10

anos de antiguidade. Com 30 ou mais anos de

antiguidade na função pública encontram-se L9,5%o

do total dos homens (8 trabalhadores) e 18,8% das

mulheres (19 trabalhadoras).

15-19 /

L2,7%

- 20-24
17,6%

GráÍico 7 - Estrutura de antiguidade dos efetivos

t Homens 4 Mulheres

25-29
7,7%.

ro-74
2,t%

20-24 25-29

10
30-35 Até 5

anos
40,8%

9,2%

36 ou---...

mais
9,9o/o

Os grupos dos 30-35 e dos 25-29 registaram 9}%(13 trabalhadoresl e7,7%o (1L trabalhadores),

respetivamente. É na faixa de antiguidade dos 10-14 que se registou o menor número de efetivos,

com apenas 2,1% (3 trabalhadores). O grupo dos 5-9 anos não contou com nenhum elemento.

Os indicadores apresentados evidenciam que L9,L%o dos trabalhadores possuem mais de 30 anos

de antíguidade.

O nível médio de antiguidades situa-se nos 1-5,61 anos, sendo de 73,17 para homens e de 16,60

anos para mulheres (cfr. doc. em anexo - Quadro 3).

HnH
15-19

HH
Aré 5
anos

=t
10-14 30-35 Mais de

36

Gráfico 8 - Estrutura de antituidade dos efetivos

IEM,,".,
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7. TnnanLHADoREs EsrRANGErRos/DEFrcrENTES EM ExERcícro DE FUNçÕEs

Do universo dos trabalhadores do lEM, 2 postos de trabalho na carreira de assistente operacional,

2 na de assistente técnico, 3 na de técnico superior e L na carreira subsistente estão ocupados por

pessoas portadoras de deficiência, totalizando 8 trabalhadores (cfr. Quadro 5). Tais trabalhadores

usufruem dos benefícios fiscais previstos na lei, em termos de lRS, em virtude da sua situação.

8. DrsrnreurçÃo Dos EFETrvos poR HABTLTTAçõEs urERÁRrAs 11

Em termos percentuais, apresenta-se o gráfico que

regista o nível de formação superior no universo

dos efetivos do lEM, IP-RAM (cfr. Gráfico 9).

A licenciatura é o grau académico mais

representado no lEM, IP-RAM, sendo que 52,tYo

dos efetivos têm habilitação superior, a que

corresponde 64 elementos com licenciatura e 1"0

com o grau de mestre (cfr. Gráfico 10).

Logo de seguida, com L2 anos de escolaridade,

registam-se 42 efetivos que representam uma taxa

de 29,6% do universo em causa.

Por outro lado, o nível correspondente a 4 anos de

escolaridade ainda ocupa uma relativa

preponderância, abrangendo 5 efetivos (cfr. doc.

em anexo - Quadro 6).

Gráfico 9 - DistÍibuição dos efetivos por habilitações literárias

Formação
superior

52,1%

Licenciatura
45,t%

4 anos de

escolaridade
3,5%

6 anos de

,_ escolaridade
2,8%

9 anos de
escolaridade

s,6%

' Outros níveis
de formação

47p%

11 anos de

escolaridade
4,9%

12 anos de
escolaridade

29,6%

Mestrado
7,L%

Bacharelato ou
curso médio

r,4%

cráÍico 10 - Distribuição dos efetivos por nível de habilitações

O registado aumento de trabalhadores com nível de habilitação superior no lEM, lP-RAM, ao longo

dos anos, reflete a preocupação do serviço em dotar a sua estrutura de pessoal com um nível de

habilitações mais elevado, resultando num desempenho mais ajustado às necessidades dos

serviços, nomeadamente ao nível da gestão dos programas de emprego e do atendimento e

acompanhamento dos desempregados, as quais exigem um grau de tecnicidade mais elevado.

lEM'*
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Como representa o gráfico 11, do total dos 74

trabalhadores com nível de formação superior,

44,6Yo possuem formação na área de

Economia/Gestão, a que corresponde 33

elementos.

De seguida, a área mais representada é a das

Ciências Sociais, com 18,9To (14 trabalhadores).

A licenciatura em Direito abrange 8

tra ba lhadores, correspondendo a'J.,0,8%.

No ano de 2021, ocorreram 24 alterações

obrigatórias de posicionamento remuneratório,

tendo em conta as avaliações de desempenho

(SIADAP). Note-se que das 24 alterações

mencionadas, 5 correspondem a trabalhadores

que se encontravam àquela data em exercício de

funções noutros serviços.

As carreiras mais representadas foram as de

técnico superior (com 11 trabalhadores, 45,8%) e

assistente técnico (com 8 trabalhadores, 33,3%o).

Carreira de
assistente

técnico
3t,3%

Gráfico 12 - N.s trabalhadores por carreira/categoria que

obtiveram alterações de posicionamento remuneratório

História Moderna e contemporânea

Matemática

Linguas e Iiteraturas Clássicas

Línguas e Literaturas Modernas

Gerontologia

Finanças

Comunicação Educacional Mutimédia

Comunicação, Cultura e Organizações

ciências Empresariais

Ciências da lnformação e Documentação

ciências da comunicação

Audiovisual e Multimédia

Engenharia da lnformática

Direito

Economia

Área Social

Psicologia

Gestão

1

1

1

2

1

1

1

L

L

L
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1 1,2

6

8

I
9

5

24

Gráfico 11 - N.e trabalhadores por área de Íormação superior

9. MovrruENTo DE PEssoAL

9. 1 Aorvr rssÕrs/neenEssos

Durante o ano de 202L registaram-se 16 admissões, traduzindo-se num aumento de 12 efetivos no

mapa de pessoal do lEM, lP-RAM, nos termos já explanados no ponto 4.4 do presente relatório.

Para além dos ingressos acima referidos, ocorreu a entrada de 1 trabalhadora através da

constituÍção de cedência de interesse público (cfr. doc. em anexo - Quadro 8).

10. AlrrnaçõTsDEpoSTcToNAMENToREMUNERATóRIo
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Segue-se a carreira de informática (3 trabalhadores, 12,5%l e, por fim, as carreiras subsistentes e

de assistente operacional (ambas com L trabalhador, 4,2yo).

Refira-se que, dos que alteraram o seu posicionamento remuneratório, 6 estavam em exercício de

funções de cargos dirígentes (5 técnicos superiores e L da carreira de informática) e 1 encontrava-

se em cargo de nomeação política.

Verificaram-se, ainda, duas promoções e duas mudanças de nível, todos na carreira de informática,

através de concurso interno de acesso limitado e de procedimento interno de seleção,

respetivamente.

tL. MoonlroaDEs Do HoRÁRto pRATlcADo

13

O regime de prestação de trabalho do lEM, lP-

RAM é o que se encontra fixado para a

generalidade dos trabalhadores da

Administração Pública.

A duração semanal de trabalho é de 5 dias

úteis, o período normal de trabalho é de 35

horas e a duração diária de trabalho é de 7

horas.

Jornada
Contínua

8,5%

lsenção de

Horário

-,.,.t2,0%

Horário
Desfasado -.

183%

Horário
Flexível

4,9%

Horário
Rígido

56,3%

GráÍico 13 - Modalidades de horário de trabalho

O limite do período normal de trabalho diário só pode ser ultrapassado nos regimes de flexibilidade

e isenção de horário e nas situações de trabalho suplementar, conforme disposto no Acordo

Coletivo de Trabalho n.e 3/20L4, publicado no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira, lll

Série, n.e L4, de 18 de julho.

A pandemia covid-l9 veio alterar de forma significativa a organização do trabalho, em termos dos

horários de funcionamento e atendimento dos serviços públicos, com especial destaque para os

trabalhadores que fazem atendimento ao público.

A modalidade de horário desfasado tem, assim, uma preponderância assinalável (L8,3%1,

pretendendo-se, desta forma, ajustar os horários de trabalho às reais necessidades da Organização.

A maioria dos colaboradores exerceu, mesmo assim, as respetivas funções na modalidade de

horário rígido (56,3%l (cfr. doc. em anexo - Quadro 13 e Gráfico 13).

b
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A modalidade de isenção de horário é praticada por todos os dirigentes (15) e por mais 2

trabalhadores que, dadas as caraterísticas das suas funções de secretariado junto do conselho

diretivo, justificam esta opção.

Os trabathadores que exercem o horário de trabalho de jornada contínua apresentam como

fundamento, na sua maioria, a necessidade de compatibilização entre o trabalho e a vida familiar,

tendo a seu cargo filhos até a idade de 12 anos.

A redução de trabalho decorrente da adoção desta modalidade de horário e trabalho é de meia hora

diária.

L2. TResnLHo ExTRAoRDtNÁRto

74

Durante o ano de 202I,foram prestadas um total

de 30 horas e 25 minutos de trabalho

extraordinário, das quais 20 horas e meia

(67,43%l ocorreram em dia normalde trabalho e

t horas e 55 minutos (32,57%) dizem respeito a

trabalho extraordinário compensado por duração

do período normal de trabalho (cfr. doc. em

anexo - Quadro 14 e Gráfíco 14).

13. AusÊrucrnsNoTRABArHo/ABsENTtsMo

No decurso do ano de 2O2t, contabilizaram-se

L708,5 dias de ausências ao trabalho (cfr. anexo -

Quadro 16).

Deste total, o número que se destaca

significativamente rende-se com a

"parentalidade", atingindo 850 dias de ausência,

valor correspondente a 49,7o/o do total das

ausências verificadas (cfr. Gráfico 15). As faltas

ocorridas no âmbito da proteção da "doença"

também atingiram valores relevantes, com 424

dias de ausência.

cráfico 14 - Distribuição do trabalho extraordlnário

Trabalho
extraordinário

67,4toÁ

Trabalhador-

estudante

Por conta do
período de férias

6,00Á

Trabalho
extraordinário
compensado
por duração
do período

normal de
trabalho
32,57%

Casamento

Outras
tt,9%

o,3% t,8%

Assistência
familiares

3,0%

Doença -24,8% \

Falecimento
familiar

2,5%
49,7oÁ

Gráfico 15 - Registo de ausências ao trabalho em %
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Os trabalhadores das carreiras de técnico

superior (1097,5 dias) e assistente técnico

(303 dias) foram os que contabilizaram o

maior número de ausências, a que

correspond e 64,2 Yo e L7 ,7Yo, respetivamente,

do total de ausências. Segue-se o grupo de

trabalhadores integrados nas carreiras de

assistente operacional (145 dias), com 8,5%o

(cfr. anexo Quadro 16 e Gráfico L6).

Em termos médios, cada efetivo do género

masculino faltou aproximadamente 13 dias,

enquanto as mulheres faltaram cerca de 12

dias, alterando-se a tendência averiguada nos

anos anteriores, onde se assistia a um maior

número médio de faltas por parte das

mulheres.

Gráfico 16 - Registo de ausências ao trabalho por categoÍia

profissional

Carreira de
assistente

operacional
8,SoÁ

Carreiras e
categorias

subsistentes
6,7%

lnformática
(carreira

especial)
t,6% ,, Dirigente

t,3%
-

Carreira de

assistente
técnico
t7,7%

Carreira de
técnico

15

-- superior
64,2%

Casamento

Parentalidade

Falecimento familiar

Doença

Assistência familiares

Trabalhador-estudante

Por conta do período de Íérias

Outras

.42

-424

r52
5

r 103

- 

202,5

r30
8s0

Gráfico 17 - Registo do n.e de dias de ausência ao trabalho

Registaram-se, ainda, 3411 dias de ausência correspondentes a férias gozadas pelos colaboradores,

número este superior em 12,6%o comparativamente ao ano de 2020 (3029 dias), facto derivado, em

grande parte, das admissões efetuadas no ano de 202L.

Com efeito, importa referir que por sobrevir o termo do ano civil antes de decorrido o prazo de 6

meses de prestação de trabalho, a esmagadora maioria dos trabalhadores que entraram no ano de

2O21 não puderam gozar nesse ano os dias que se foram vencendo, tendo os mesmos sido

mobilizados para o ano de 2022.

13.1 Anvroloe srNDrcAL/GREVE

Em 2O2L não se registou nenhuma ausência ao trabalho por motivo de greve.

IEM.*
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t4. ErucnneoscoM o PEssoAr

As remunerações base dos colaboradores

assumiram uma significativa fatia do total dos

encargos com o pessoal (96,84%1, seguindo-se as

despesas de representação, com 2,2OTo.

Os restantes 0,96To distribuem-se pelo subsídio

de lavagem e de insularidade (0,84%1,

secretariado (O,05Yo), abono para falhas (O,O4%),

ajudas de custo (0,O2%l e trabalho

extra o rd i ná rio (O,OL%).

Como se pode apurar do Gráfico 19 e tendo por

referência os L42 trabalhadores em exercício de

funções a 31 de dezembro de 202t, os escalões

remuneratórios mais representativos são os dos

1185-1435€ e 682-933€, abrangendo 47 (33,1%l

e 35 trabalhadores (24,6%1, respetivamente.

Por outro lado, os escalões dos 2189-2439€,

269L-294L€ e mais de 3193€ integram apenas 1

trabalhador, cada um representando O,7To do

total.

Remuneração
base

96,84%
GráÍico 18 - Encargos com o pessoal

I vf asculino * Feminino

Ë4$;

i
gffi

1

tfl
til,

3m
14.rcËfftr

3gffi

Ajudas de Representação

custo
o,o2%

2,20%
I

Trabalho
extraord inário

o,or%

Abono para -
falhas

0,04%

Secretariado
0,ïsoÁ

Outros (Subsídio

de lavagem e

subsídìo
lnsularidade)

0,a4%

I6

Mais 3193 €

2942 - 3192 €

2691 - 294L €

2440 -2690 €

2189 - 2439 €

1938 - 2188 €

t687 - 1937 €

1436 - 1686 €

1185 - 1435 €

934 - 1184 €

682 - 933 € !s.

GráÍico 19 - Trabalhadores por escalão de remuneração ilíquida
e género

Relativamente ao género, a predominância de mulheres nos escalões é evidente, uma vez que se

trata do género dominante no universo dos efetivos do lEM. Não obstante, tanto no género

feminino (83,L%1, quanto masculino (85,4%), prevalece a incÍdência nos 4 primeiros escalões, cujas

remunerações estão compreendidas entre os 682€ e 1686€. Note-se, igualmente, que os escalões

dos244O-2690€,2942-3192€ e mais de 3193€ são exclusivamente compostos por dirigentes.

É de realçar que a relação entre a maior remuneração base ilíquida (3 734,06€) e a menor (682,00€),

isto é, o leque salarial, foi de 5,48.
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15. Hte rerue E SEGURANçA

Neste período, registaram-se l-00 dias de ausência por motivo de acidentes de trabalho, respeitante

a 2 trabalhadores.

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.

16. FonrueçÃo

Conscientes da importância indiscutível da formação profissional no seio de uma organização, o IEM

tem vindo a apostar cada vez mais na formação dos seus colaboradores, a qual representa uma das

soluções para, entre outros aspetos, garantir a atualização/renovação dos conhecimentos,

capacidades e comportamentos necessários ao bom desempenho das funções dos seus

profissionais.

77

Durante o ano de 2027 ocorreram 59 ações de

formação, registando-se uma evolução positiva

face a anos anteriores (cfr. Gráfico 20).

Estas ações totalizaram 807 horas e L6 minutos,

das quais 7 são de natureza interna (45 horas) e

52 de natureza externa (762 horas e 16 minutos).

A formação abrangeu um universo de 64

trabalhadores, os quais perfizeram 99

participações nas ações realizadas, assinalando-se

o predomínio nas externas (83), relativamente às

internas (16) (cfr. Gráfico 21).

59
53

33

20t9 zo20 2021

Gráfico 2(F Evolução do número de ações de formação

I Número de partìcipações em aÇões internas
I Número de participações em ações externas

lnformática (carreira especial) {
Carreiras e categorias subsistentes I
Carreira de assistente operacional I

carreira de assistente técnico trEf,EE
Carreira de técnico superior

Diíisente EiffiI
Gráfico 21 - N,e de participações por carreiras

60

40

20

0

Refira-se que, para efeitos deste documento, se considera ação interna a que se destina

exclusivamente a efetivos do serviço e externa a que pode ter a participação de efetivos de vários

serviços.

Além disso, 6 dos efetivos que compõem o serviço procuraram desenvolver e consolidar

conhecimentos através de autoformação (1-01 horas e 10 mínutos).

ry
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O maíor número de horas de formação

destinou-se aos trabalhadores integrados na

carreira de técnico superior (33L horas e 16

minutos, 4L,O%1. Seguem-se os assistentes

técnicos, que beneficiaram de 22O horas,

representan do 27 ,3% do total (cfr. Quadro 19

e Gráfico 22).

As prestações sociais em 2O2L estão

maioritariamente relacionadas com o

pagamento do subsídio de refeição,

representando93,SYo, seguindo-se o abono de

família para crianças e jovens e os acidentes

de trabalho, com 3,7Yo e 1,6%o,

respetivamente. Os restantes O,gyo dos

montantes pagos referem-se à bonificação do

abono de família para crianças e jovens

portadores de deficiência (O,7%1, assim como

à parentalid ade (O,2%1.

Parentalidade

o,2%
Bonificação do

Abono de
Família para

crianças e
jovens

portadores de
deficiência

0,7%

. Subsídio de
refeição

93,8%

Gráfico 23 - Prestações sociais - Distribuição por Tipologia

Carreira de
assistente

técnico
27,3%

Carreira de
assistente

operaciona I

2,6%

Carreiras e

categorias
subsistentes

5,2%

Abono de Família
para crianças e

jovens

3,7%

lnformática
(carreira

especial)
Lp%

Dirigente
22,O%

Os dirigentes beneficiaram de 178 horas de

formação (22,0%1, seguindo-se os

trabalhadores das carreiras e categorias

subsistentes com 42 horas (5,2%).
Grático 22 -% de horas em ações de formação por carreiras

As restantes horas foram distribuídas pela

carreira de assistente operacional (21horas,2,6yol e pela carreira especialde lnformática (15 horas,

L,g%|.

No ano em causa, os custos inerentes à formação profissional totalizaram 6 690,00€.

17. PnesrnçÕrs soctAts

18

Carreira de
técnico
superior

4L,O%

Acidentes de
trabalho

L,6%

I
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18. Rel-nçÕesPRoFrssroNAts

DosL42 efetivos a exercerem funções no lEM, lP-RAM, apenas 3 encontravam-se sindicalizados à

data de 31 de dezembro de 2021 (2 mulheres e t homem), descontando a respetiva quota

mensalmente através destes serviços (cfr. anexo - Quadro 2L).

19. DrsrnrsurçÃo e eoe nÁFtcA poR coNcErHos

Conforme quadro supra, todos os trabalhadores do lEM, lP-RAM, executam as suas funções no

concelho do Funchal (cfr. anexo - Quadro 22).

20. Cogenruna Do MAPA DE PEssoAL

Dos l-62 postos de trabalho criados no Mapa de Pessoal deste organismo, com referência à data de

31 de dezembro de 2O2L, apenas L posto de trabalho encontrava-se por preencher, a que

corresponde um procedimento por concluir no ano de 2O2L (cfr. anexo - Quadro 23).

Dos postos de trabalho constantes do mapa de pessoal, 10 encontravam-se a exercer funções

noutro organismo: 4 em regime de mobilidade, 3 em cargos dirígentes, 2 em nomeação e i. em

cedência de interesse público.

No ano em estudo, verificou-se 1 saída definitiva do mapa de pessoal do lEM, IP-RAM, por motivo

de consolidação da mobilidade na categoria noutro serviço.

19
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ANEXOS

Quadro 1

Carreira de : Carreira de Carreira de , Carreiras e
técnico : assistente
superior : técnico

: assistente categorias

I operacional : subsistentes

, lnformática
: (carreira

especialf

I RECURSOS

HUMANOS
Dirigente Total

.H
1.1 Total efetivos M

12 8 7 3t7 4r

77

15

4

47,25 13 101

t42

87

t42

T

H

53 33 18 16

6.4391742

r.717141

Total

45,35

41,88

7 20

1.1.1

t.1.2

Comissão de
M

Contrato por
tempo

indeterminado

contrato a

1.1.3
termo

resolutivo, certo
ou incêrto

t,t.4

1.1,5 Total

* Três trabalhadoras em regime de cedência de interesse público;
* Um trabalhador em regime de mobilidade.

Quadro 2

ESTRUTURA
(em 31 de

60-64

65-69

70 e mais

Nível médio etário:
Soma das idades

Total de efetivos

Nível médio etário masculino =

1177

t

7

1.2

4

19

9

t2

19

2t

L2

24

t7

t

! 1.3

:

4

T 15 15

7 3 7 36

7l 13

H 72 7

M 38 25

T 50 32 18 L6 7 L23

H

Mi
T

H I
Outros M

T

3

3

Ì

15 53 33 18 16

Homens Mulheres

Até 18 anos

r8-24 I 3

25-29 9 10

30-34

35-39

3 6

5 7

40-44 7 12

0 T2

t76

4 20

45-49

55-59

50-54

Nível médio etário feminino = 4.722/rO7 46,75

IEM"*
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1.4

ESTRUTURA

ANTIGUIDADES

(em 31 de
dezembrol

Homens Mulheres Total Dirigente

Carreira
de

técnico
superior

Carreira
de

assistente
técnico

Carreira de
assistente

operacional

Carreiras e
categorias

subsistentes

lnformática
(carreira

especial)
Total

Até 5 anos 22 36 58 1 34 10 8 5 58

5-9

to-74 3 3 3 3

15-19 5 13 18 5 7 1 4 1 18

20-24 5 20 25 5 6 9 3 2 25

2s-29 1 10 11 1 2 7 1 11

30-35 3 10 13 2 1 2 ? 4 1 13

36 ou mais 5 9 t4 1 4 9 t4

1.5

Nível médio de Soma das antiguidades
antiguidade: Total de efetivos

2277h42 15,61

Nível médio de antiguidade masculino = 540/4r 13,17

Nível médio de antiguidade feminino = 7677/rO1 16,60

Quadro 3

Quadro 4

Anos

Média das antiguidades 2016 20t7 2018 20t9

Quadro 5

1,6 TRABALHADORES ESTRANGEIROS

2020 2021

16,53 15,61

P

2t

19,98 2r,o7,27,73 I 16,85

Homens Mulheres Total

1.6,1 De países da UE

1,6.2 Dos PALOP

1.6.3 Do Brasil

t,6.4 De outros países

Trabalhadores def icientes

IEM'*
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1.8
ESTRUTURA HABI IITACIONAT

(em 31 de dezembro)
Total

Menos de 4 anos de escolaridade

4 anos de escolaridade 2 3

11 anos de escolaridade I 6

12 anos de escolaridade 9 33 42

Bacharelato ou curso médio 2 2

Licenciatura 18 46 64

Mestrado 3 7 10

Doutoramento

6 anos de escolaridade

9 anos de escolaridade

Quadro 6

Quadro 7

Quadro 8

Homens Mulheres

1 4

I

7

3

22

L42

Ano

Total de efetivos

2016 2017 2018 20t9 2020 2021

97 98 96 t27 130

N.e de efetivos com formação superior 39 40 39 64 65 74

Taxa de habilitação superior 40,2% 40,8% 40,6% 50,4% 50,o% 52,r%

1.9
ADMISSÕES

ldurante o ano!
Dirigente

Carreira
de

técnico
superior

Carreira
de

assistente
técnico

CarreiÍe de
assistente

operacional

Carreiras e
categorlas

subsistentes

lnÍormática

lcarrelra
especlall

Total

1.9.1 Nomeação

H

M

T

1.9.2
Contrato por

tempo
indeterminado

H 2 4 5

M 7 2 7 10

T 7 4 1 4 t6

1.9.3

Contrato a
termo

resolutivo,
certo ou incerto

H

M

T

1.9.4 Outros*

H

M L 1

T 1 1

1.9.s Total 8 4 1 4 t7

P
*Cedência de interesse público.
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Quadro 9

H

M

Dirigente

Carreira
de

técnico
q!p91sl

assistente
técnico

Quadro 10

assistente
operacional

)

CaÍreira de , CarreiÍa de Carreiras e
categorias

subsistentes

lnformática

lcarreira
Especial)

sAíDAs (durante o
anof

Com nomeação

Contrato por
tempo

indeterminado

Outros*

t.to.A Total

MOTTVO DAS SAÍOAS OOS

1.11 TRABAIHADORES
] NOMEADOS

t.tt,7 Mútuo acordo

1.10

1.10.1

1.10.2

Total

T

23

1.10.3

Total

T

M 2 3

T 3 3

3 3

6

Dirigente
CarÍeira de

técnico
superior

CarÍeíra de
assistente

técnico

Carreira de
assistente

operacional

Carreiras e
categorias

subsistentes

lnfoÍmática

lcarreira
especial)

1.11.1 Falecimento

t.1t.2' Exoneração

1.11.3 Aposentação

Limite dê Ìdedet.tt,4

Aposentação compulsiva1,11.5

1.11.6 Demissão

1.11,8 : Outros

1.11.9 Total 0 0

>
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t,L2

nnonvo oassaÍom
DOS

TRABALHADORES

CONTRATADOS

L.I2.t 'Caducidade

Reforma/Aposentação :

: Carreira : Carreira

Quadro 11

de

assistente
técnico

Quadro 12

carreira de
assistente

operacional

Carreiras e

categorias
subsistentes

lnformática
(carreira
especial)

de
técnico
superior

Dirigente Total

, Falecimento 
l: t.1'2,L,L

i

. t.t2.1.2

t.t2,L,t:

: I't2,2 'Revogação

Outras causas de
caducidade

24

1,12.3 Resolução

1.t2.4 Denúncia

t.rz.s

t.12,6

*Mobilidade;

Cedência de interesse público;

Comissão de serviço;
Nomeação noutro serviço.

6

63

Outros *

Total

r.t4 AITERAçÕES DO POSICIONAMENTO

REM UNERATÓRIO/PROMOçÕES
Dirigente

Carreira
de

técnico
superior

Carreira
de

assistente
técnico

Carreira de
assistente

operacional

Carreiras e
categorias

subsistentes

lnformática
(carreira
especialf

Total

!,L4.t Alterações do posicionamento

remuneratório

H 2 1 t 3 7

M 9 7 1 16

T 11 I 1 1 3 24

1.r4.2
Promoções (carreiras e categorias
subsistentes, carreiras e corpos
especiais)

H 2 2

M

T 2 2

1.14.3
Mudanças de nível (carreira especial
de informática)

H 2 2

M

T 2 2

t.L4.4 TOTAL 11 I 1 1 7 28

P
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1.15
MODATIDADES DE

HORÁRIO
Dirigente

Carreira de
técnico
superior

Carreira de
assistente

técnico

Carreira de
assistentê

operacional

Carreiras e

categorias
subsistentes

lnformática
(carreira
especiall

1.15.1 Horário rígido 34 25 10 5 6

1,15.2 Horários flexíveis 6 T 7

1.15.3 Horários desfasados 7 3 7 9 26

1,15.4 Jornada contínua 6 3 7 1 1 t2

1.15,5 Trabalho por turnos

1.15.6 Trabalhador-estudante

1.r5.7
Assistência a

descendentes menores

1.15.8 Tempo parcial

1.15,9 lsenção de horário 15 1 1 t7

1.15.10 Adaptabilidade

1,15.11 Total 15 53 33 18 16 7 t42

Quadro 13

Quadro 14

TRABATHO E)CÍRAORDINÁRIO, NOTURNO E EM DIAS DE

DESCANSO SEMANAI, COMPLEMENTAR E FERIADOS

Trabalho extraordinário compensado por acréscimo do
período de férias

1.15.4 Trabalho noturno

1.16.5

1.16.6

Total

25

t.16 Número
de horas

1,16.1

1,L6,2

1.16.3

H

M

20,5

Trabalho extraordinário

T 20,5

H 9,9

M
ïrabalho extraordinário compensado por duração do
período normal de trabalho

T 9,9

H

M

T

H

M

T

H

M

T

H

M

Em dias de descanso complementar

Em dias de descanso semanal

T

H

MEm dias feriados

T

1,t6,7

lEM".*
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Quadro 15

246

37

200

2078

t29

24

742,26' 737,5 75

2079

744,5262so,

2076 2077

293

2020 202L

30,4

20,5

9,9

Total (Horas de trabalho)

Trabalho extraordinário

Trabalho extraordinário compensado por

duração do período normal de trabalho

Em dias de descanso complementar

Em dias de descanso semanal

87

2 26

Quadro 16

AUSÊNCIAS AO
TRABATHO

de
Carreira

Carreira de
assistente

técnico

carreira de
assistente

operacional

15

15

Carreiras e

categorias
subsistentes

lnÍormática
(Carreira Total
especialf

L.t7

t.17,L

Dirigente
técnico

90

19ts
902

170,5

Casamento I M
30

T4T

H

H

L7

25

42

:T

H

T

r.t7.2 Parêntalidadê

L.t7.3 Nascimento

t,t7,4 Falecimento familiar

L.17,5 Doença

1.17.8 ïrabalhador Estudante

t.tT.tt Outras *

M

215

M

5 5

5

22

811.t7,9
Por conta do período de

férias

t,l7.LO Por perda de vencimento M

LL7.tt Cumprimento de pena

disciplinar

t.r7,t2 lnjustificadas

103

H

56,5H

M

T

162,5

79,5

34

P

15 30

15

10118

672

13

37 709
790 50 10 850r_

H

M
T

M 2 7 73 2 1

T 2 7 2A 2 1 2
H 6 49 22 72

6 151 29 68 2l
T 5 ts7 7a 90 93

t49
275

424
H

M

T

L.17.6 Doença Prolongada

H LI i11
M t2 920 41t,I7,7 AssistênciaFamiliares

T 31 L2 9 52

H

M

H

M
6

8,5
T t4,s

4

26

30

1

10

11

7,5

10

3,5

?9,s
30

H

T

M

T
2 40,0

2

H

M

27

s32,5
7t76,Ot.t7,t4 Total

T L097,5 303,0

16
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Quadro 17

2 ENCARGOS COM PESSOAT Valor em euros

2.1- Remuneração base 2 9tr 258,64

2.2 Trabalho extraordinário 732,10

2.3 Trabalho noturno

2.4 Trabalho em descanso semanal, complementar e feriados

2.5 Disponibilidade 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 1 035,48

2.tt Participação em reuniões

2.t2 Ajudas de custo 458,90

2.13 Transferências de localidade

2.t4 Representação 57 188,88

2.t5 Secretariado 1 399,56

2.L6 Outros (Subsídio de lavagem e subsídio lnsularidade) 27 664,79

2.17 Total 2 593 138,35

2,L7.1
Maior remuneração base ilíquida

Leque salarial ilíquido
Menor remuneração base ilíquida

5,48

27

Quadro 18

r3

3.1

HIGIENE E SEGURANçA

No local de Trabalho
: Menos de 60 dias ou

Total 60 dias de mais de
baixa

, Mortais ' Total
baixa

ln itinerc

ACTDENTES EM SERVTçO
Menos de

' 60 dias de
: baixa

60 dias
ou mais
de baixa ,

Mortais

3.1.1 Número total de acidentes

, t.L,z Número de acidentes com
baixa

3.1.3
Número de dias
baixa

perdidos com :

Número de casos de
3.1,4 incapacidadepermanente

declarados no ano
Número de casos de

3.1.5 incapacidadepermanente
absoluta

3.1.6
Número de casos de

incapacidade permanente
parcial

Número de casos de
incapacidade permanente
absoluta para o trabalho
habitual

3,1,7

Número de casos de

3.1,8 incapacidade temporária e

?b.sol!!C
Número de casos de

3,1.9 incapacidade temporária e
parcial

L'.

:

:

l

i

I

!

P
lEM,,*
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Quadro 19

ronuaçÃo nnoFtsstoNAr

De 30 a 59 horas De 60 a 119 horas 120 horas ou maisDuração das Açõês
4.r

Número total dê ações

4.1.t Número de ações internas

4.1,2

Menos de 30
horas

57

7

28
CarÍeiras e

categorias
subsistêntes

r lnÍormática
: (carreira
: especial)

Total

993 1

(*) N.s de participações = n.s trabalhadores na ação 1 + n.e trabalhadores na ação 2 +...+ n.e trabalhadores na ação n

Quadro 20

s.9.6

>

Número de ações externas 50 2

NíVEIs DE QUAI.IFIcAçÃo

Número total de participantes *

4.2

CaÍrêira
de

técnico
sqpgligr

Dirigente

2l u 29

Carreira
de

assistente
técnico

I

Carreira de
assistente

operacional

4,2.1 1
Número de participantes em
ações internas

8 7 16

4,2,2
Número de participantes em
acões externas

20 36 22 1 3 I 83

4.t Número total de hores t78 331,3 220 2L 42 15 807,t

4.3,1
Número de horas em ações

internas
15 18 12 45

4,3,2
Número de horas em ações
externas

163 208313,3 27 42 15 762,t

4.4 cusTos ToTArs DE FoRMAçÃO Valor em euros 6 690,00

4,4.t

4.4,2

Custos em ações internas

Custos em ações externas 6 690,00

0,00

5 PRESTAçÕES SOCtAtS Valor em euros

5.1 Abono de Família para crianças ejovens

Bonificação do Abono de Família para crianças e jovens portadores de deficiência

5 451,68

to2o,72

5.3 Subsídio de educação especial

5.4 Subsídio mensal vitalício

5.5 Subsídio de funeral

5.6 Subsídio de refeição

Subsídio por morte

138 182,13

5.8 Outras (Parentalidade) 237,57

5,9 PRESTAçÕES DE AçÃO SOCIAL COMPLEMENTAR Valorem euros

5.9.1 Grupos desportivos/casa de pessoal (ou equivalente)

5,9,2 Refeitórios

5.9.3 lnfantários

5.9.4 Colónias de férias

5.9.5 Apoio a estudos

Adiantamentos e empréstimos

5.9.7 Outras (Acidentes de trabalho) 2:t43,83

lEM".*
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Quadro 21

RElÁçÕES PROFTSSTONATS

ORGANIZAçÃO E ATIVIDADE SINDICAL NO SERVIçO

5.1.1 Número de trâbalhadores sindicalizados

COMISSÕES DE TRABALHADORES

6.2.t Número de elementos pertencentes a comissões de trabalhadores

6.2,2 Número total de votantes

3

, -61
DISCIPLINA

6.3.1 Número de processos transitados do ano anterior

6,3.4 Número de processos decididos

6.t.4.2

6.3.4.5

Quadro 22

29
: Número de processos instaurados durante o ano6.3,2

6.3.3 Número de processos transitados para o ano seguinte

6.3.4.1 Arquivado

Repreensão escrita

6,3.4,3 Multa

6,3,4.4 Suspensão

Demissão ou despedimento por facto imputável ao trabalhador

6.3.4.6 Cessação da comissão de serviço

7
DrsTRrBUrçÃO

GEOGRÁFICA POR

coNcEtHos
Dirigente

Carreira de
técníco
superior

Carreira de
assistente

técnico

Carreira de
assistente

operaclonal

Carreíras ê
categorias

subsistentes

lnÍormática
(carreira
esoeciall

i

Ì

Ì
I

Total

7,1 Calheta
H

M
T

7,2 Câmara de Lobos

H

M

T

7.3 Funchal
H 4 t2 8 7 3 7 4t
M 11 41 25 11 13 101

T 15 53 33 18 16 7 t42

7.4 Mechico
H

M
T

7.5 Ponta do Sol

H

M

T

7.6 Porto Moniz
H

M

T

7,7 Porto Santo

H

M

T

7,8 Ribeira Brava

H

M

T

1.9 Santa Cruz

H

M
T

7.10 Santana
H

M

T

7.Lt
!
MS. Vicente

T

P
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Preenchidos

Quadro 23

N.q de lugares
8 COBERruRA DOS MAPAS DE PESSOAI

Previstos

8,1 Dirigente

Carreira de técnico superior

Carreira de assistente técnico

8.4

8.5

Carreira de assistente operacional

Métodos de cálculo

Taxa de feminização: Total de mulheres * 100

Total de efetivos

a Taxa de habilitações superiores: Total de efetivos com habilitações superiores * 100

Total de efetivos

15

68

36

8,2

8.3

15 too% :

67

36

98,5%

too%

30

a

P

18 18 too%

Carreiras e categorias subsistentes 16 16 too%

8.6 lnformática (carreira especial) 9 9 toalPÁ

8.7 Carreiras Médicas

8.8 Carreiras de Enfermagem

8.9 Carreiras Docentes

8.10 Outras

8,11 Total t62 161 990Á

lEM".*


