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1. Nota Prévia 
 
 
 
O Balanço Social do Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM, adiante designado por IEM, referente ao 

ano de 2010, consubstanciado no documento que ora se apresenta, foi elaborado em cumprimento do 

disposto no Decreto-Lei n.º 190/96, de 9 de Outubro, adaptado à RAM pelo Decreto Legislativo Regional 

n.º 40/2008/M, de 10 de Dezembro que instituiu, como medida de modernização da Administração 

Pública, a obrigatoriedade anual das sua elaboração, com referência a 31 de Dezembro do ano 

imediatamente anterior. 

 

Trata-se de um instrumento privilegiado de planeamento e de gestão na área dos recursos humanos e dos 

recursos financeiros a estes afectos, constituindo uma importante referência relativa à caracterização sócio-

profissional dos trabalhadores. Desta forma fornece aos serviços e organismos, diferentes indicadores 

nesta matéria, permitindo, assim, a tomada de decisões conducentes a uma maior eficiência e qualificação 

dos recursos humanos. 

                                                                                                                                                                                                         

Os mapas foram elaborados seguindo os exactos termos da Portaria n.º 27/2010, de 29 de Abril, diploma 

que procedeu à revisão dos mesmos no sentido de os coadunar ao quadro legal vigente nesta matéria. 

 

Para além dos mapas exigidos naquele diploma, procurou-se através de um conjunto de gráficos, de 

indicadores sociais, bem como de informação comparativa com anos anteriores, evidenciar os dados em 

questão, de forma a permitir uma reflexão sobre a evolução e as tendências da realidade social deste 

Instituto e sobre a estratégia a adoptar relativamente à gestão de recursos humanos. 

 

A informação para a elaboração do presente Balanço Social foi obtida através da solução informática 

(Sistema Integrado de Apoio à Gestão na Administração Pública, SIAG-AP), infra-estrutura que 

constitui um apoio indispensável à gestão financeira, patrimonial e de pessoal do IEM, tratando estas áreas 

de forma integrada. Analisando os dados relativamente a 2010, podemos caracterizar os efectivos deste 

organismo da seguinte forma 

 
 

Em 31 de Dezembro de 2010, o número de trabalhadores em exercício de funções do IEM era de 114 

trabalhadores (mais sete do que no ano anterior) distribuídos, segundo a modalidade de vinculação da 

seguinte forma: 
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� 102 trabalhadores, através de contrato por tempo indeterminado; 

� 12 trabalhadores, através de nomeação. 

 

Quanto à distribuição por género, as mulheres continuam a constituir o grupo dominante com 69,3% no 

universo de efectivos, tendo vindo a sofrer ligeiros aumentos ao longo dos últimos dois anos. 

 

Em termos de distribuição por cargos/carreiras, os assistentes técnicos são o grupo com maior 

representatividade (26,3%), seguido dos trabalhadores integrados na carreira de assistente operacional 

(24,6%). 

 

 A média etária dos efectivos totais do IEM é de 43,26 anos, verificando-se, assim, um acréscimo em 

termos de idade, relativamente ao ano anterior. 

 

Em relação à estrutura de antiguidade, avaliada em 31 de Dezembro de 2010, observa-se que os efectivos 

têm em média 15,60 anos de antiguidade na Administração Pública. 

 

Em termos de habilitações literárias é a licenciatura o grau académico mais representado, com 38 

elementos, a que corresponde 33,33% do total de efectivos. Logo de seguida, com 12 anos de escolaridade 

registam-se 34 trabalhadores (29,82%). Com o mestrado temos a considerar um efectivo. 

 

Dos 114 trabalhadores, 10,53% ocupam funções dirigentes, o que corresponde a 12 efectivos. 

 

A formação profissional durante o ano em apreço ainda, que, mais uma vez esteja fortemente dependente 

da oferta disponibilizada pelo INA, através da Administração Pública e Local, proporcionou aos 

trabalhadores um total de, aproximadamente, 1.069,75 horas de formação, distribuídas por 40 acções ao 

longo do ano. 

 

Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM, aos 28 de Março de 2011. 

 

O Presidente  

 

Sidónio Fernandes 

 

 

 



 

 Balanço Social de 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

5 
 

2. Identificação do Organismo 
 

♦ Designação: Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM 
 

♦ Localização: 

    Serviços Centrais  

 

• Morada: Rua da Boa Viagem, n.º 36 - 9060-027 Funchal 
• Telefone: 291 213260 
• Fax: 291 220014 
• E-mail: emprego@iem.gov-madeira.pt 

 

      Parque Desportivo dos Trabalhadores 
 

• Morada: Estrada Comandante Camacho de Freitas, n.º 26 – 9000-310 Funchal 
• Telefone: 291 763939 
• Fax: 291 765561 

 

       Montado do Pereiro 
 

• Morada: Estrada das Carreiras – 9135-080 Santa Cruz 
• Telefone: 291 782627 

 

♦ Número de Identificação Fiscal: 508 960 231 
 

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

da Madeira. 

 

♦ Número de Efectivos ao Serviço em 31 de Dezembro de 2010: 114 

 

♦ Natureza Jurídica: Pessoa colectiva de direito público, dotada de autonomia administrativa e 

financeira e património próprio. 
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3. Recursos Humanos do IEM, IP-RAM 
 
 

3.1. Trabalhadores segundo a modalidade de vinculação 
 
 
No âmbito da Lei n.º 12-A/2008, de 27/02 (LVCR), diploma que regula os regimes de vinculação, de 

carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas, a relação jurídica de 

emprego público passou a constituir-se, por nomeação ou por contrato em funções públicas ou ainda em comissão 

de serviço. 

 

A transição, para tais modalidades ocorreu em 01/01/2009, com a entrada em vigor, na mesma data, do 

Regime de Contrato em Funções Públicas (RCTFP), aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro. 

 

Através do Decreto Legislativo Regional n.º 1/2009/M, de 12 de Janeiro, diploma que adaptou à 

administração regional autónoma da Madeira a LVCR, foi determinado que os trabalhadores nomeados 

definitivamente mantinham a nomeação definitiva, sem prejuízo de poderem optar pela transição para o 

regime de contrato por tempo indeterminado, nos termos previstos na lei atrás referida. 

Neste serviço, todos os trabalhadores nomeados mantiveram, com base neste diploma, a modalidade de 

nomeação definitiva. 

 

Posteriormente, através do Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 256/2010, de 23 de Junho, publicado 

no DR, de 9 de Setembro do mesmo ano, foi declarada a ilegalidade das normas contidas nos n.ºs 1 e 2 do 

art.º 4º do diploma acima referido, com efeito a 14 de Setembro de 2010, pelo que em consequência desta 

decisão todos os trabalhadores deste Instituto passaram a partir daquela data, a estarem vinculados ao 

mesmo através de contrato de trabalho por tempo indeterminado em funções públicas.  

 

Assim, os 114 trabalhadores em efectivo exercício de funções no IEM, IP-RAM, em 31 de Dezembro de 

2010, encontravam-se assim distribuídos, em termos de modalidades da relação jurídica: 

 

o 102 em contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado; 

o 12 em comissão de serviço no âmbito da LVCR. 

 

A relação jurídica predominante foi a de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 

indeterminado, a que corresponde 89,5% do total de efectivos, conforme gráfico que a seguir se 

apresenta: 
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10,5%

89,5%

Comissão de Serviço

Contrato por tempo indeterminado

  
Gráfico 1 – Modalidades da relação jurídica 

 
3.2. Distribuição dos efectivos por Cargos/Carreiras 

 
 

Os 114 colaboradores, estavam distribuídos por cargos/carreiras da seguinte forma: 

 

Dirigente (12) 

Carreira de Técnico Superior (26) 

Carreira de Assistente Técnico (30) 

Carreiras de Assistente Operacional (28) 

Carreiras e Categorias Subsistentes (16) 

Carreiras e Corpos Especiais (2) 

 
Refira-se que no cômputo destes efectivos não foram considerados os 3 trabalhadores que, embora 

pertencentes ao mapa de pessoal do organismo, se encontravam à data de 31 de Dezembro de 2010, 

ausentes do serviço, designadamente através de mobilidade (1) e destacamento (2). 

Quadro 1 
 

1 RECURSOS HUMANOS Dirigente
Carreira de 

técnico 
superior

Carreira de 
assistente 
técnico

Carreira de 
assistente 

operacional

Carreiras e 
categorias 

subsistentes

Carreiras e 
Corpos 

especiais
Total

H 4 6 5 15 3 2 35

1.1 M 8 20 25 13 13 79

T 12 26 30 28 16 2 114

H 4 4

1.1.1 M 8 8

T 12 12

H 6 5 15 3 2 31

 1.1.2 M 20 25 13 13 71

T 26 30 28 16 2 102

H

1.1.3 M

T

H

1.1.4 M

T

1.1.5 Total 12 26 30 28 16 2 114

Total efectivos

Contrato por tempo 
indeterminado

Contrato a termo resolutivo, 
certo ou incerto

Outros

Comissão de Serviço
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O gráfico seguinte reflecte a distribuição sócio-profissional dos efectivos do IEM por cargos/carreiras. 

Assinale-se que os trabalhadores inseridos nas carreiras de assistente técnico (30) e de assistente 

operacional (28) são os mais representativos, abrangendo, respectivamente 26,3% e 24,6% do universo em 

questão. 

A carreira menos representada é a de informática (integrada no grupo das carreiras e corpos especiais do 

quadro n.º 1), contando com 2 trabalhadores e representando 1,8% do total de efectivos.  

 

Tendo em conta a distribuição dos efectivos existentes pelos diversos cargos/carreiras, resultou o gráfico 

a seguir apresentado. 

10,5%

22,8%

26,3%

24,6%

14,0%
1,8%

Dirigente

Carreira de técnico superior

Carreira de assistente técnico

Carreira de assistente operacional

Carreiras e categorias subsistentes

Carreiras e Corpos especiais

 
 

Gráfico 2 – Efectivos distribuídos por Cargos / Carreiras 

 
 

3.3. Distribuição dos efectivos por género 
 
 
Tendo em conta a distribuição por género, dos 114 efectivos que este organismo dispõe, 79 pertencem ao 

sexo feminino e 35 ao sexo masculino.  

 

A taxa de feminização registada foi a seguinte: 

 

Total de mulheres x 100 = 69,3% 
Total de efectivos 

 

Este valor é ligeiramente superior ao registado no ano anterior, que se situava nos 68,2%. 
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3.4. Evolução dos efectivos (2002 a 2010) 
 

A maior oscilação verificada desde 2002, em termos de efectivos ao serviço do IEM, ocorreu em 2010, 

registando-se no ano em apreço um acréscimo de 7 trabalhadores relativamente ao ano anterior, conforme 

demonstra o gráfico que a seguir se apresenta, a que corresponde uma taxa de aumento de 6,1%. 

Esta situação derivou do acréscimo de trabalho deste Instituto, decorrente do aumento do n.º de pessoas 

desempregadas que recorrem aos nossos serviços. 

 

104

110

106

110

109

114

107
109

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 
 

Gráfico 3 – Evolução de efectivos  

 

. 

4. Estrutura Etária dos Efectivos 
 

Da análise do quadro que abaixo se apresenta, constata-se que a estrutura etária apresenta as seguintes 

características: 

 

É no escalão etário dos 45-49 anos que se encontra o maior número de efectivos (26), logo seguido dos 

escalões dos 35-39 (22) e dos 40-44 anos com (19) elementos. 

 O nível médio etário masculino e feminino é muito equilibrado, com 43,94 e 42,96 anos, 

respectivamente, sendo que em termos totais esse nível é de 43,26 anos. 

 

De registar, assim, que a taxa de emprego jovem é demasiado baixa, conforme o indicador apresentado: 

 
Taxa empr. jovem:  ≤29 anos x 100    = 5,3% 
                            Total de efectivo 
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Quadro 2 
 

1.2
ESTRUTURA ETÁRIA                                    
(em 31 de Dezembro)

Homens Mulheres Total

Até 18 anos

18-24

25-29 3 3 6

30-34 4 10 14

35-39 6 16 22

40-44 4 15 19

45-49 7 19 26

50-54 7 10 17

55-59 2 4 6

60-64 2 2 4

65-69 0

70 e mais

Nível médio etário: 
Soma das idades            

Total de efectivos
= 43,26

43,94

42,96

1.3 Nível médio etário masculino =

Nível médio etário feminino =

114
4932

35
1538

79

3394

 

 

Em termos gráficos apresentamos a estrutura etária dos efectivos deste Instituto, ressaltando, como 

referido anteriormente, os escalões etários que integram o maior número de efectivos. 

 

3

4

6

4

7

7

2

2

3

10

16

15

19

10

4

2

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

Mulheres

Homens

 
Gráfico 4 – Estrutura Etária por Género 
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Da análise do gráfico anterior verifica-se que, em termos de distribuição entre os homens e mulheres não 

se altera a tendência assinalada, constituindo as mulheres o grupo dominante no universo de efectivos, 

exceptuando-se o escalão dos 25-29 anos e dos 60-64 anos, nos quais os homens são em número igual ao 

das mulheres.  

Em termos percentuais apresentamos o seguinte gráfico representativo da situação em referência: 

 

5,3%

14,9%

22,8%

16,6%

19,3%

12,3%

0,0%

5,3%
3,5%

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

 
Gráfico 5 – Estrutura Etária – Totais 

 

 

Conforme reflecte o gráfico apresentado, 22,8% dos efectivos estão integrados no escalão etário dos 45-

49 anos, seguido do grupo com idades compreendidas entre os 35 e 39 anos, com 19,3%. 

 

Com idades a partir dos 55 anos inclusive estão representados 8,8 % dos efectivos, num total de 10 

elementos. 

 

Os grupos etários correspondentes a idades mais avançadas agrupam um pequeno número de efectivos: 

Dos 50-54 – 14,9% 

Dos 55-59 – 5,3% 

Dos 60-64 – 3,5% 

Dos 65-69 – 0,0% 
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O leque etário, que se traduz na diferença entre o indivíduo mais velho e o mais novo é, no ano em 

apreço, de 36 anos (o mais velho com 62 anos e o mais novo com 26). 

 

Da análise dos quadros e gráficos apresentados pode-se considerar que a estrutura do quadro do pessoal 

do IEM revela uma tendência para o envelhecimento, já que 63,2% dos efectivos possuem idade igual ou 

superior a 40 anos.  

 

5. Estrutura de Antiguidade dos Efectivos 
 

A estrutura das antiguidades do pessoal deste Instituto pode sumarizar-se do seguinte modo: 

 
Quadro 3 

 

1.4
ESTRUTURA 

ANTIGUIDADES                                            
(em 31 de Dezembro)

Homens Mulheres Total Dirigente
Carreira de  

técnico 
superior

Carreira de 
assistente 
técnico 

Carreira de 
assistente 

operacional

Carreiras e 
categorias  

subsistentes

Carreiras e 
Corpos 

especiais 
Total

Até 5 anos 5 11 16 11 3 2 16

5-9 7 16 23 4 9 4 5 1 23

10-14 4 17 21 1 4 9 5 2 21

15-19 2 9 11 1 1 6 1 1 1 11

20-24 6 11 17 3 3 8 3 17

25-29 4 10 14 1 1 4 4 4 14

30-35 6 5 11 1 1 3 6 11

Mais de 36 1 1 1 1

Nível médio de 
antiguidade:

   Soma das antiguidades          Total 
de efectivos

= 15,60

17,69

14,67

1.5

Nível médio de antiguidade feminino =

Nível médio de antiguidade masculino = 35
619

1159

79

114
1778

 

No cálculo da antiguidade consideramos, para cada trabalhador em exercício de funções no IEM, a 

antiguidade em anos completos até 31 de Dezembro de 2010. 

 

Integrados na faixa de antiguidade dos 5-9 anos existem 23 trabalhadores. Em 2.º lugar temos a faixa dos 

10-14, com 21 elementos e dos 20-24 anos, com 17.  

 

A partir dos 30 anos de antiguidade apenas existem 12 elementos, verificando-se, assim, que o IEM, 

possui um número reduzido de pessoas com o tempo de serviço aproximado do necessário para efeitos de 

aposentação. 

 

O nível médio de antiguidades situa-se nos 17,69 e 14,67 anos, para homens e mulheres, respectivamente. 
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Em termos gráficos representamos a situação da seguinte forma: 

2
1

65
7

4
4

6 5

9

1716

11 10

11

Até 5 anos 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-35 Mais de 36

Homens

Mulheres

 
Gráfico 6 – Estrutura da Antiguidade 

 

 

Na distribuição dos efectivos por género verifica-se que 34,3% dos homens e 34,2% das mulheres têm 

menos de 10 anos de antiguidade.  

 

Com mais de 30 anos de antiguidade na função pública encontram-se 20 % do total dos homens e 6,3% 

das mulheres. 

 

Em termos percentuais a situação global é a seguinte: 

20,2%

18,4%
9,6%

14,9%

12,3%

9,6%

0,9%

14,1%

Até 5 anos

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-35

Mais de 36

  
Gráfico 7 - Estrutura da Antiguidade - Totais 
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Conforme sintetizado nesta representação gráfica, verifica-se a predominância de efectivos dos 5-9 anos 

de antiguidade (20,2%), seguindo-se-lhe os grupos com antiguidades compreendidas entre os 10-14 anos e 

com 20-24 anos, com 18,4% e 14,9%, respectivamente. Até 5 anos registou-se uma percentagem de 

14,0%. Realce-se, ainda, que só existe um elemento integrado no último escalão (mais de 36 anos). 

 

O nível médio de antiguidade em relação aos últimos anos foi o seguinte: 

 

2002 – 11,01 anos 

2003 – 12,26 anos  

2004 – 12,41 anos 

2005 – 13,05 anos 

2006 – 13,66 anos 

2007 – 13,75 anos 

2008 – 14,39 anos 

2009 – 15,30 anos 

2010 – 15,60 anos 

 

15,615,3

14,39
13,7513,66

13,05
12,4112,26

11,01

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 
Gráfico 8 – Nível médio de antiguidade 
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6. Trabalhadores Estrangeiros/Deficientes em exercício de funções 
 
 

Quadro 4 

1.6 TRABALHADORES ESTRANGEIROS Homens Mulheres Total

1.6.1 De países da UE

1.6.2 Dos PALOP 1 1

1.6.3 Do Brasil

1.6.4 De outros países

1.7 Trabalhadores deficientes 1 1

 
 

 

Um lugar na carreira de assistente operacional está ocupado por uma pessoa portadora de deficiência. 

 
Este trabalhador usufrui dos benefícios fiscais previstos na lei, em termos de IRS, em virtude da sua 

situação. 

 

7. Distribuição dos Efectivos por Habilitações Literárias 
 

Quadro 5 
 
 

 

1.8
ESTRUTURA HABILITACIONAL                             

(em 31 de Dezembro)
Homens Mulheres Total

Menos de 4 anos de escolaridade 2 2

4 anos de escolaridade 7 8 15

6 anos de escolaridade 4 5 9

9 anos de escolaridade 4 2 6

11 anos de escolaridade 1 8 9

12 anos de escolaridade 7 27 34

Bacharelato ou curso médio

Licenciatura 10 28 38

Mestrado 1 1

Doutoramento
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Conforme quadro supra, os efectivos com 12 anos de escolaridade e com licenciatura são os que têm 

maior representatividade no universo em causa (34 e 38 elementos, respectivamente). 

Refira-se ainda que existe um trabalhador com o grau de mestre. 

 
Por outro lado o nível correspondente a 4 ou menos anos de escolaridade ocupa também grande 

preponderância, abrangendo 17 efectivos. 

 
A relação entre o número de efectivos habilitados com o grau de licenciatura e o número total de 

efectivos, são os que se apresentam através dos indicadores que a seguir se discriminam: 

 

Taxa de habilitação superior: N.º de efectivos com habilitação superior x 100 
                                                      Total de efectivos 
 
2002: 20 x 100 = 19% 
            104 

2003: 21 x 100 = 20% 
            104     
  
2004: 26 x 100 = 24% 
            110 
 
2005: 24 x 100 = 23% 
            106 
 

2006: 29 x 100 = 26% 
            110 
 

2007: 28 x100 = 26% 
            109       
 

2008: 32 x100 = 29,4% 
            109 
 

2009: 33 x100 = 30,8% 
            107 
 
2010: 39 x100 = 34,2% 
            114 
 

A relação entre o número de colaboradores habilitados com formação superior e os demais pode 

representar-se do seguinte modo: 
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75

39

Outros Níveis de Formação Formação Superior

 
Gráfico 9 – Níveis de formação 

 

 

Em termos percentuais apresentamos o gráfico seguinte que regista a situação da estrutura habilitacional 

dos efectivos do IEM. 

 

Do total de trabalhadores com nível de formação superior, 45,5% possuem licenciatura na área de 

Economia/Gestão de Empresas, a que corresponde 17 elementos. A licenciatura em Direito é a 

habilitação a seguir mais representada, com 5 trabalhadores. Os restantes licenciados possuem na 

generalidade formação na área das Ciências Sociais.  

 

8%

30%

33%

5%

8%

13%

1%
2%

Menos de 4 anos de
escolaridade

4 anos de escolaridade

6 anos de escolaridade

9 anos de escolaridade

11 anos de escolaridade

12 anos de escolaridade

Licenciatura

Mestrado

         
Gráfico 10 – Estrutura habilitacional 
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8. Movimento de Pessoal 
 

8.1. Admissões/Regressos 
 
 
Durante o ano de 2010 houve lugar a 8 admissões, sendo que 7 tiveram lugar através de procedimento 

concursal e uma através do instrumento de mobilidade, conforme registado no quadro abaixo indicado: 

 
Quadro 6 

 

ADMISSÕES                       
(durante o ano)

Dirigente
Carreira de  

técnico 
superior

Carreira de 
assistente 
técnico 

Carreira de 
assistente 

operacional

Carreiras e 
categorias 

subsistentes

Carreiras e 
Corpos 
especiais 

Total

H

Nomeação M

T

H 1 1

M 3 3 6

T 4 3 7

H

M

T

H

M 1 1

T 1 1

Total 5 3 8

Contrato por tempo 
indeterminado

Contrato a termo resolutivo, 
certo ou incerto

Outros

 
 

Quadro 7 
 

1.10
SAÍDAS                                      

(durante o ano)
Dirigente

Carreira de 
técnico 
superior

Carreira de 
assistente 
técnico 

Carreira de 
assistente 

operacional

Carreiras e 
categorias 

subsistentes

Carreiras e 
Corpos 

especiais
Total

H

M 1 1

T 1 1

H

M

T

H

M

T

1.10.4 1 1Total 

Com nomeação

Com contrato

Outros1.10.3

1.10.2

1.10.1
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No ano em referência, apenas se verificou a saída de uma trabalhadora, integrada na carreira de assistente 

operacional, a qual ocorreu por motivo de limite de idade, conforme quadro abaixo apresentado. 

Esta saída ocorreu anteriormente à publicação do Acórdão n.º 256/2010, de 23 de Junho, pelo que o 

vínculo da trabalhadora ainda era a “nomeação”. 

 
Quadro 8 

 

1.11
MOTIVO DAS SAÍDAS 

DOS TRABALHADORES 
NOMEADOS

Dirigente
Carreira de  

técnico superior
Carreira de 

assistente técnico 

Carreira de 
assistente 

operacional

Carreiras e 
categorias 

subsistentes

Carreiras e 
Corpos especiais

Total

1.11.1 Falecimento

1.11.2 Exoneração

1.11.3 Aposentação

1.11.4 Limite de idade 1 1

1.11.5 Aposentação compulsiva

1.11.6 Demissão

1.11.7 Mútuo acordo

1.11.8 Outros

1.11.9 Total 1 1
 

 

Registe-se, ainda, que durante o ano em referência, não se verificou qualquer situação que pudesse ser  

caracterizada nos termos dos quadros 1.12 e 1.13, previstos na Portaria n.º 27/2010, de 29 de Abril, 

tendo-se optado por não apresentá-los neste documento. 

 

9. Alterações de posicionamento remuneratório 
 

Durante o ano de 2010  verificaram-se 6 alterações de posição remuneratória: 

o 4 na carreira de técnico superior ; 

o 1 na carreira de assistente técnico; 

o 1 na carreira de assistente operacional. 

 

Refira-se, no entanto, que os trabalhadores que alteraram a respectiva posição remuneratória na carreira 

de técnico superior, encontravam-se, à data em referência, a exercer funções em cargos dirigentes, tendo a 

respectiva alteração ocorrido nos termos da regulamentação prevista para os dirigentes no âmbito do 

direito de acesso na carreira, (artigo 29.º da Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro). 
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As alterações dos trabalhadores integrados nas outras carreiras ocorreram nos termos do n.º 6 do artigo 

47.º da LVCR, ou seja pelo facto dos mesmos terem acumulado 10 pontos nas avaliações do seu 

desempenho.  

Quadro 9 
 

H

M 4 1 1 6

T 4 1 1 6

H

M

T

1.14.3 Total 4 1 1 6

1.14.2

1.14.1

Alterações do posicionamento 
remuneratório/Promoções

Carreiras e 
Corpos 

especiais 
1.14 Total

Alterações do 
posicionamento 
remuneratório

Promoções (carreiras e 
categorias subsistentes, 

carreiras e corpos 
especiais)

Carreira de 
técnico 
superior

Carreira de 
assistente 
técnico 

Carreira de 
assistente 

operacional

Carreiras e 
categorias  

subsistentes
Dirigente

 

 

10. Modalidades do Horário Praticado 
 

 
Quadro 10 

 

1.15 MODALIDADES DE HORÁRIO Dirigente
Carreira de  

técnico superior
Carreira de 

assistente técnico 

Carreira de 
assistente 

operacional

Carreiras e 
categorias  

subsistentes

Carreiras e 
Corpos 

especiais 
Total

1.15.1 Horário rígido 24 26 12 6 2 70

1.15.2 Horários flexíveis

1.15.3 Horários desfasados 2 3 16 9 30

1.15.4 Jornada contínua

1.15.5 Trabalho por turnos

1.15.6 Trabalhador-estudante

1.15.7 Assistência a descendentes menores

1.15.8 Tempo parcial

1.15.9 Isenção de horário 12 1 1 14

1.15.10 Adaptabilidade

1.15.11 Total 12 26 30 28 16 2 114

 
Por força do Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril, os serviços da Administração Pública com 

atendimento ao público devem funcionar à hora de almoço, como é o caso dos Serviços Centrais do IEM, 

Pavilhão dos Trabalhadores, do Montado do Pereiro e Loja do Cidadão. 

 

Por esse motivo alguns dos colaboradores afectos aos serviços referidos praticam horários desfasados, 

uma vez que têm que assegurar não só o atendimento, bem como a limpeza, a abertura e o encerramento 

das respectivas instalações. 

 

A maioria dos colaboradores tem horário rígido (61,4%).  
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11. Trabalho Extraordinário/Nocturno 
 

Quadro 11 

1.16
TRABALHO EXTRAORDINÁRIO, NOCTURNO E EM DIAS DE DESCANSO 

SEMANAL, COMPLEMENTAR E FERIADOS

H 393

M

T 393

H

M

T

H

M

T

H 961

M

T 961

H 282

M

T 282

H 45

M

T 45

H 217

M

T 217

Número                      
de horas

1.16.7

Trabalho extraordinário (diurno e nocturno)

Trabalho extraordinário compensado por duração do período normal de trabalho

Trabalho extraordinário compensado por acréscimo do período de férias

Em dias de descanso complementar

Trabalho nocturno (normal)

Em dias de descanso semanal

Em dias feriados

1.16.1

1.16.6

1.16.2

1.16.3

1.16.4

1.16.5

 
 
Durante o ano realizaram-se, fora do horário normal de trabalho, 1.898 horas de trabalho, distribuídas 

pelas diversas modalidades previstas na legislação em vigor, da seguinte forma: 

393 horas –  trabalho extraordinário; 

961 horas - trabalho nocturno (normal); 

282 horas - trabalho prestado em dias de descanso complementar; 

45 horas –  trabalho prestado em dias de descanso semanal; 

217 horas –  trabalho prestado em dias feriados. 

Da análise do quadro anterior, verificamos que todo o trabalho extraordinário foi realizado por homens, 

uma vez que as horas prestadas, para além do horário normal de trabalho, são realizadas principalmente 

pelos trabalhadores integrados na categoria da assistente operacional, nomeadamente pelos que exercem a 

função de motoristas e pelo pessoal afecto ao Pavilhão dos Trabalhadores e ao Montado do Pereiro, que 

na sua grande maioria são do sexo masculino. 
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As instalações destes dois serviços, por estarem disponíveis ao público, encontram-se abertas à noite, 

durante a semana e ainda aos fins-de-semana e feriados (neste caso só o Montado do Pereiro), daí a 

necessidade de recurso ao trabalho extraordinário. 

 

Tendo em conta a necessidade dos serviços praticarem horários compatíveis com o desenvolvimento das 

actividades que lhe estão determinadas, foram, no ano em referência, fixados horários de trabalho que 

abrangem o período de funcionamento e atendimento dos serviços. 

 

Assim, e com este propósito, os horários de alguns trabalhadores afectos ao Montado do Pereiro foram 

alterados, daí resultando a prestação de trabalho normal nocturno. 

 

Tal opção veio reduzir substancialmente a prestação de trabalho extraordinário, conforme se verifica no 

gráfico a seguir apresentado. 

435 393

1699,5
1598

1516
1441,5

4521

1140

961

1197,5

996,5

12691268

251 282

725

581,5

238,5

615,5
681

184 188 184 191 217

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Trabalho extraordinário (diurno e nocturno) Em dias de descanso complementar

Em dias de descanso semanal Em dias feriados

Trabalho nocturno (normal)

   
Gráfico 11 – Registo em horas/ 2005-2010 
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Gráfico 12 – Evolução entre 2005-2010 
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Refira-se que no ano de 2010, relativamente ao ano anterior, se registou um decréscimo de 9,1% no 

número de horas prestadas fora do horário normal de trabalho, acompanhando a tendência que já se 

verificou no ano anterior, relativamente ao decréscimo de prestação de trabalho extraordinário. 

 

12. Ausências no Trabalho/Absentismo 
 

Quadro 12 
 

1.17 Dirigente
Carreira de  

técnico 
superior

Carreira de 
assistente 
técnico 

Carreira de 
assistente 

operacional

Carreiras e 
categorias  

subsistentes

Carreiras e 
Corpos 

especiais 
Total

H

1.17.1 M

T

H 30 30

1.17.2 M 236 27 262 525

T 266 27 262 555

H

1.17.3 M

T

H 0 0 5 4 8 17

1.17.4 M 7 8 2,5 9 4 30,5

T 7 8 7,5 13 12 47,5

H 0 3 45 777 0 5 830

1.17.5 M 5 39 446 509 88 0 1087

T 5 42 491 1286 88 5 1917

H

1.17.6 M

T

H 0 1 15 0 16

1.17.7 M 1 20 30 10 61

T 1 21 45 10 77

H 0 1 1

1.17.8 M 8 0 8

T 8 1 9

H 2 11,5 10,5 5 2 4,5 35,5

1.17.9 M 8,5 15 33 24,5 18 0 99

T 10,5 26,5 43,5 29,5 20 4,5 134,5

H

1.17.10 M

T

H

1.17.11 M

T

H

1.17.12 M

T

H 32 7 19 5 63

1.17.13 M

T 32 7 19 5 63

H 2 77,5 67,5 820 15 10,5 992,5

1.17.14 M 21,5 326 508,5 572,5 382 1810,5

T 23,5 403,5 576 1392,5 397 10,5 2803

AUSÊNCIAS AO 
TRABALHO

Doença

Doença prolongada

Falecimento de 
familiar

Nascimento

Protecção na 
parentalidade

Casamento

Por conta do período 
de  férias

Trabalhador-
Estudante

Assistência a 
familiares

Total

Outras

Injustificadas

Cumprimento de 
pena disciplinar 

Por perda de 
vencimento
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No decurso do ano de 2010, registaram-se 2.803 dias de ausências ao trabalho (cf. quadro 12). 

Deste total, o número que se destaca significativamente prende-se com a doença, atingindo 1917 dias de 

ausência, valor correspondente a 68.4% do total das ausências verificadas. 

 As ausências ocorridas no âmbito da protecção na parentalidade situam-se em segundo lugar, num total 

de 555 dias. 

Os trabalhadores da carreira de assistente operacional são os que contabilizaram o maior número de  

ausências (1.392,5 dias), a que corresponde 49,7% do total de ausências. Segue-se o grupo de 

trabalhadores integrados na carreira assistente técnico (576 dias) . 
 

Os trabalhadores que menos faltaram foram os integrados na carreira de informática (10,5 dias). 
 

Em termos médios cada efectivo do género masculino faltou cerca de 28 dias, enquanto que as mulheres 

faltaram sensivelmente 23 dias. 

 

Em termos gráficos e distribuídas as ausências pelo tipo de falta temos o seguinte: 

Falecimento de familiar
47,5

Doença
1917

Trabalhador-Estudante
9

Por conta do período 
de  férias

134,5

Outras
63

Protecção na 
parentalidade

555

Assistência a familiares
77

0 1000 2000

N.º Ausências em dias

  
Gráfico 13 – Registo de Ausências ao Trabalho  

 

Relativamente às férias gozadas registaram-se ainda 2.560,5 dias de ausência correspondentes a férias 

gozadas pelos colaboradores. Cada elemento gozou assim, em média, 22,5 dias de férias. 

 

A taxa de absentismo relativo ao período em referência é a seguinte: 

 

Taxa de absentismo:                    N.º total de faltas                            x 100 =    2.803      x 100 = 9,79 
                                           Dias úteis ano x total de efectivos                         251 x 114 
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A taxa de absentismo ao longo dos anos tem evoluído da seguinte forma: 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

4,2% 4,5% 4,2% 5,5% 7,5% 8,5% 9,79 

 

12.1.  Actividade Sindical/Greve  
 

No decurso de 2010, não se registaram ausências ao trabalho, por motivo de actividade sindical nem por 

greve. 

 

13. Encargos com o Pessoal 
 

Abaixo se discriminam os encargos com o pessoal registados no ano de 2010. 

Quadro 13 
 

2 ENCARGOS COM PESSOAL

2.1 Remuneração base 1.884.719,77 

2.2 Trabalho extraordinário 2.150,38 

2.3 Trabalho nocturno 5.251,55 

2.4 Trabalho em descanso semanal, complementar e feriados 4.737,57 

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 1.035,47 

2.11 Participação em reuniões

2.12 Ajudas de custo 1.269,29 

2.13 Transferências de localidade

2.14 Representação 47.091,68 

2.15 Secretariado 2.478,39 

2.16 Outros 34.273,35 

2.17 Total 1.983.007,45 

2.17.1
Leque salarial ilíquido: Maior remuneração base ilíquida                                                                      

Menor remuneração base ilíquida
= 7,71

Valor em euros
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Os encargos com as remunerações base dos colaboradores assumiram uma grande fatia do total dos 

encargos (95%), sendo que 2,4% das verbas foram dispendidas em despesas de representação e 1,7% em 

subsídio de insularidade. 

 

O leque salarial (relação entre a maior remuneração base ilíquida e a menor) foi de 7,71. 

 

14. Higiene e Segurança 
 

Conforme referido no quadro 14 registou-se, neste período, 2 acidentes de trabalho que ocasionou 51 dias 

de ausência ao trabalho. 

 

Quadro 14 
 
3 HIGIENE E SEGURANÇA

No local de Trabalho In itinere

ACIDENTES EM SERVIÇO
Total

Menos de 60 
dias de baixa

60 dias ou mais 
de baixa

Mortais Total
Menos de 60 
dias de baixa

60 dias ou mais 
de baixa

Mortais

3.1.1 Número total de acidentes

3.1.2 Número de acidentes com baixa 1 1 1 1

3.1.3 Número de dias perdidos com baixa 42 42 9 9

3.1.4
Número de casos de incapacidade 
permanente declarados no ano

3.1.5
Número de casos de incapacidade 
permanente absoluta

3.1.6
Número de casos de incapacidade 
permanente parcial

3.1.7
Número de casos de incapacidade 
permanente absoluta para o trabalho 
habitual

3.1.8
Número de casos de incapacidade 
temporária e absoluta

1 1 1 1

3.1.9
Número de casos de incapacidade 
temporária e parcial

3.1

 
 
 

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. 
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15. Formação  
 
Durante o ano de 2010 ocorreram 40 acções de formação, esquematizadas da forma apresentada no 

quadro seguinte: 

 
Quadro 15 

 

 
 

Como demonstra o gráfico precedente, 92,5 % das acções ocorridas foram externas e 7,5% internas, 

tendo tais acções abrangido, à excepção da carreira de assistente operacional, todas as carreiras (cf. quadro 

15). 

 

Para efeitos deste relatório considerou-se acções internas aquelas que foram destinadas exclusivamente 

aos efectivos do serviço, acções externas aquelas que foram destinadas à participação de efectivos de 

vários serviços. 

 
Foram os trabalhadores integrados na carreira técnica superior que frequentaram o maior número de 

acções de formação (40), seguido os assistentes técnicos (27) e dirigentes (17).  

  

4 FORMAÇÃO PROFISSIONAL

DURAÇÃO DAS ACÇÕES De 60 a 119 horas 120 horas ou mais

4.1 Número total de acções 1

4.1.1 Número de acções internas

4.1.2 Número de acções externas 1

NÍVEIS DE QUALIFICAÇÃO Dirigente
Carreira 
técnico 
superior

Carreira de 
assistente 
técnico

Carreira de 
assistente 

operacional

Carreiras e 
categorias 

subsistentes

Carreiras e Corpos 
especiais

Total

4.2 Número total de participantes 17 40 27 14 98,00

4.2.1 Número de participantes em acções internas 4 17 9 8 38,00

4.2.2 Número de participantes em acções externas 13 23 18 6 60,00

4.3 Número total de horas 174,75 474 322 99 1.069,75

4.3.1 Número de horas em acções internas 12,50 42,50 9 8 72,00

4.3.2 Número de horas em acções externas 162,25 431,50 313 91 997,75

4.4 CUSTOS TOTAIS DE FORMAÇÃO

4.4.1 Custos em acções internas

4.4.2 Custos em acções externas

Valor em euros

3.693,60 €

Menos de 30 horas De 30 a 59 horas

29 7

3

32 7
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 À excepção do grupo integrado nas carreiras e categorias subsistentes, as acções externas envolveram um 

maior número de participantes relativamente às acções internas. 

12,50

42,50

9 8

162,25

431,50

313

91

0,00

250,00

500,00

Dirigente Carreira técnico
superior

Carreira de
assistente técnico

Carreira de
assistente

operacional

Carreiras e
categorias

subsistentes

Carreiras e
Corpos especiais

Número de horas em acções internas

Número de horas em acções externas

 
Gráfico 14 – – Participantes em Acções de Formação Internas e Externas 

 

O número total de horas em acções de formação foi de 1.069,75 horas, das quais 997,75 foram externas e 

72 internas. 

 

Foram os trabalhadores integrados na carreira técnica superior que beneficiaram do maior número de 

horas de formação (474) seguido dos assistentes técnicos (322) e dos dirigentes (174,75).  

14,3%

0,0%

40,8%

27,6%

17,3%

Dirigente

Carreira técnico superior

Carreira de assistente técnico

Carreiras e categorias subsistentes

Carreiras e Corpos especiais

 
 

Gráfico 15 – Participações em Acções de Formação 
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Gráfico 16 – Horas despendidas em Formação Internas e Externas 
 

 
Os técnicos superiores foram aqueles que usufruíram do maior número de horas de formação, em termos 

de acções internas (42,5), seguido dos dirigentes (12,5).  

 

No que respeita às acções externas, registou-se um maior número de horas nos técnicos superiores 

(431,5). Os assistentes técnicos beneficiaram de 313 horas de formação e logo de seguida os dirigentes 

com 162,25 horas.  

 

Como o gráfico acima demonstra, em termos de número de horas, a formação externa teve uma maior 

preponderância, relativamente à formação interna, em qualquer que seja o grupo profissional considerado 

(93,3% contra 6,7%). 

 

Os custos inerentes à formação profissional corresponderam a 3.693,60 € (c.f. quadro 15). 
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4.147,40
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Gráfico 17 – Evolução dos Custos de Formação entre 2002 ,e 2010 

 

Os custos de formação em 2010, sofreram um decréscimo acentuado relativamente ao ano de 2009, na 

ordem dos 26%. 
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Gráfico 18 – Registo do Total de Horas de Formação / 2002 – 2010 
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A formação no ano em referência, em termos de número total de horas, diminuiu relativamente ao ano 

anterior. 

 

Em termos de distribuição pelas acções internas e externas, em número de horas, a evolução ao longo dos 

últimos 9 anos foi a seguinte: 

 

43

447 483

1149

196,25

802,5
690,75
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Gráfico 19 - Evolução do Total de Número de Horas de Formação entre 2002 e 2010 

 

 

A aposta na formação tem sido uma preocupação do IEM, procurando dotar os seus colaboradores das 

competências à medida das suas necessidades específicas, na certeza que, desta forma, garantir-se-á uma 

maior produtividade dos recursos humanos. 

 

Assim, só atribuindo uma elevada importância à formação é possível nos prepararmos para podermos 

enfrentar novas responsabilidades decorrentes da rápida evolução do contexto de trabalho. 
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A redução da formação deve-se ao facto de por um lado ter-se verificado um aumento significativo de 

trabalho em todas as áreas do IEM e também por a formação da DRAPL ter-se concentrado sobretudo 

nos meses de Junho e Julho e Setembro a Dezembro.  

 

16. Prestações Sociais 
 
 

Quadro 16 
 

PRESTAÇÕES SOCIAIS Valor em euros

Abono de Família para crianças e jovens 17.633,71

Bonificação do Abono de Família para crianças e jovens portadores de deficiência 2.977,06

Subsídio de educação especial

Subsídio mensal vitalício

Subsídio de funeral

Subsídio de refeição 100.302,29

Subsídio por morte

Outras 19.329,47

PRESTAÇÕES DE ACÇÃO SOCIAL COMPLEMENTAR Valor em euros

Grupos desportivos/casa de pessoal (ou equivalente)

Refeitórios

Infantários

Colónias de férias

Apoio a estudos

Adiantamentos e empréstimos

Outras
 

 
 
 

Da leitura do quadro supra podemos concluir que grande parte das despesas ligadas às prestações sociais 

referem-se ao pagamento de subsídio de alimentação (71,5%). O abono de família representa 12,6% do 

total do valor das prestações em causa. 

 

O apoio a crianças e jovens com deficiência ocupa uma parcela reduzida da despesa total (2,1%), pois 

existem apenas dois beneficiários deste tipo de apoio. 

 

 



 

 Balanço Social de 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

33 
 

17. Relações Profissionais 
 

 

Dos 114 efectivos a exercerem funções no IEM, apenas 3 se encontram sindicalizados, descontando a 

respectiva quota mensalmente através destes serviços. 

 
 
 
 

Quadro 17 
 

6 RELAÇÕES PROFISSIONAIS

6.1 ORGANIZAÇÃO E ACTIVIDADE SINDICAL NO SERVIÇO

6.1.1 Número de trabalhadores sindicalizados 3

6.2 COMISSÕES DE TRABALHADORES

6.2.1 Número de elementos pertencentes a comissões de trabalhadores

6.2.2 Número total de votantes

6.3 DISCIPLINA

6.3.1 Número de processos transitados do ano anterior

6.3.2 Número de processos instaurados durante o ano

6.3.3 Número de processos transitados para o ano seguinte

6.3.4 Número de processos decididos

6.3.4.1 Arquivado

6.3.4.2 Repreensão escrita

6.3.4.3 Multa

6.3.4.4 Suspensão

6.3.4.5 Demissão ou despedimento por facto imputável ao trabalhador

6.3.4.6 Cessação da comissão de serviço
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18. Distribuição Geográfica por Concelhos 
 
 

Quadro 18 
 

7 Dirigente
Carreira de  

técnico 
superior

Carreira de 
assistente 
técnico 

Carreira de 
assistente 

operacional

Carreiras e 
categorias 

subsistentes

Carreiras e 
Corpos 

especiais
Total

H

7.1 Calheta M
T
H

7.2 Câmara de Lobos M
T
H 4 6 4 10 3 2 29

7.3 Funchal M 8 20 25 12 13 78

T 12 26 29 22 16 2 107
H

7.4 Machico M
T
H

7.5 Ponta do Sol M
T
H

7.6 Porto Moniz M
T
H

7.7 Porto Santo M
T
H

7.8 Ribeira Brava M
T
H 1 5 6

7.9 Santa Cruz M 1 1

T 1 6 7
H

7.10 Santana M
T
H

7.11 S. Vicente M
T

DISTRIBUIÇÃO 
GEOGRÁFICA                  

POR CONCELHOS

 

 

Conforme quadro supra, a grande maioria dos trabalhadores (93,9%) executam as suas funções no 

concelho do Funchal. Fora deste concelho apenas 7 elementos estão afectos ao Montado do Pereiro, 

serviço que se encontra localizado no concelho de Santa Cruz. 
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19. Cobertura do Mapa de Pessoal 
 

Quadro 19 
 

Nº de lugares

Previstos Preenchidos %

8.1 Dirigente 13 12 92%

8.2 Carreira de técnico superior 38 26 68%

8.3 Carreira de assistente técnico 31 30 97%

8.4 Carreira de assistente operacional 28 28 100%

8.5 Carreiras e categorias subsistentes 16 16 100%

8.6 Carreiras e Corpos especiais 3 2 67%

8.7 Carreiras Médicas

8.8 Carreiras de Enfermagem

8.9 Carreiras Docentes

8.10 Outras

8.11 Total 129 114 88,4%

COBERTURA DO MAPA DE 
PESSOAL

8

 

 

 

Da análise do quadro 19, podemos concluir que 88,4% dos lugares previstos no Mapa de Pessoal deste 

organismo encontram-se preenchidos. 

 

Dos lugares previstos na carreira de técnico superior, um deles diz respeito a um trabalhador que se 

encontra em regime de destacamento e outro em regime de mobilidade, exercendo, os dois, funções fora 

do IEM.  

 

Refira-se ainda que 10 dirigentes pertencem à carreira de técnico superior e um encontra-se integrado nas 

carreiras e corpos especiais. 

 

Relativamente aos assistentes técnicos, registe-se que um trabalhador encontra-se em regime de 

destacamento fora deste serviço. 

 


