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O Instituto de Emprego da Madeira elege o plano de atividades como um instrumento que reflete a 

estratégia, os programas e as ações a seguir, considerando a sua missão e as suas competências. 

A crise económica e financeira tem penalizado de forma acentuada o emprego, colocando desafios ao 

IEM a que importa responder e vencer. Para isso é necessário o envolvimento de todos os colaboradores 

deste Instituto e um trabalho de equipa. 

O Plano de Atividades que ora se apresenta, ouvidos os dirigentes de todas as Unidades Orgânicas, 

constitui-se como um documento orientador e incentivador de competências, cabendo a cada um dar o 

seu contributo para a concretização dos objetivos traçados para o ano de 2013. 

 

Sidónio Fernandes 

 

Presidente do IEM 
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Capítulo I – APRESENTAÇÃO 

 

1. Metodologia da elaboração do Plano de Atividades 

A construção do Plano de Atividades do Instituto de Emprego da Madeira, IP – RAM (IEM) foi elaborada, 

em conformidade com o Decreto-Lei nº 183/96 de 27 de Setembro, tendo em conta dois grandes 

objetivos: estabelecer os objetivos a alcançar em 2013 pelo IEM e pelas Unidades Orgânicas e preparar 

o orçamento da despesa com base nos custos estimados para os projetos/atividades.  

O Plano apresenta os objetivos operacionais e os projetos/atividades a desenvolver, bem como os 

recursos humanos necessários ao desenvolvimento dos projetos e atividades. Deste plano fazem parte a 

estrutura de SIADAP-RAM 1, o orçamento e o mapa de pessoal. 

O IEM elaborou o seu Plano de Atividades de 2013, através de um processo participado por toda a 

estrutura organizacional. 

O início do processo de elaboração do plano decorreu da comunicação aos dirigentes das várias 

Unidades Orgânicas dos objetivos estratégicos e operacionais definidos para o Instituto, bem como a 

metodologia de trabalho e a sua calendarização. Foram disponibilizados a cada dirigente, a matriz de 

projetos e atividades a compor para 2013, um conjunto de orientações internas para a sua composição, 

bem como uma súmula das orientações de médio prazo com impacto na unidade orgânica, nos casos 

em que se apliquem. 

Após a entrega dos contributos das várias Unidades Orgânicas, foi elaborada uma versão provisória do 

Plano de Atividades (PA 2013), tendo sido remetido ao Presidente do IEM para apreciação.  

A análise dos objetivos, projetos e atividades foram, posteriormente debatidos com cada responsável 

pela Unidade Orgânica tendo-se procedido nalguns casos à sua reformulação.  

Após a validação de todas as Unidades Orgânicas e da Direção do IEM elaborou-se a versão final do PA 

2013, materializada neste documento.  

O presente Plano de Atividades está estruturado em cinco capítulos, sendo a parte introdutória, o 

primeiro. Neste capítulo é feita uma apresentação global do IEM, IP-RAM, designadamente, o seu 

enquadramento legal, a Missão e as Atribuições que lhe são cometidas, a Visão os Valores que foram 

assumidos, assim como a sua estrutura orgânica. São, igualmente, referidos os principais clientes e 

serviços prestados pelo IEM. 
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Uma breve caraterização do contexto ambiental é apresentada no segundo capítulo, onde 

sumariamente são descritas as condições e fatores externos e internos, e orientações da política de 

emprego regional que envolvem e influenciam a atuação do Instituto. 

O terceiro capítulo apresenta a análise SWOT do IEM, ou seja identifica os pontos fortes e pontos fracos 

(ambiente interno) e as oportunidades e ameaças (ambiente externo), e expõe os objetivos definidos 

pelo IEM decorrentes das linhas de orientação estratégicas, assumidas para 2013. 

O quarto capítulo consiste na matriz dos projetos/atividades agregados por objetivo estratégico e 

operacional, referindo ainda os mecanismos de acompanhamento e monitorização do plano. 

Perspetivando o alcance dos objetivos propostos, no quinto capítulo são apresentados os recursos 

humanos e financeiros disponíveis, a afetar à prossecução das atividades. 

 

2. Apresentação do Instituto de Emprego da Madeira  

 

2.1 Enquadramento legal 

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

janeiro – Lei-Quadro dos Institutos Públicos, e o Decreto Legislativo Regional n.º 17/2007/M de 12 de 

novembro, que estabelece os princípios e normas a que devem obedecer a organização da 

administração direta e indireta da Região Autónoma da Madeira, foi aprovada a orgânica do Instituto de 

Emprego da Madeira, IP-RAM, pelo Decreto Legislativo Regional 11/2009/M, de 17 de abril, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto Legislativo Regional n.º 3/2013/M, de 2 de janeiro, que resultou 

numa reestruturação, visando o reforço do seu posicionamento estratégico na prevenção e no combate 

ao desemprego. 

O IEM é um Instituto Público dotado de personalidade jurídica, autonomia administrativa e financeira e 

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

Com a nova estrutura do Governo regional aprovada através do Decreto Regulamentar Regional 

n.º 8/2011/M, de 14 de novembro, o Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM passa a ser tutelado pela 

Secretaria Regional dos Assuntos Sociais. 
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2.2 Missão e Atribuições, Visão e Valores 

 

 

O IEM, IP-RAM, tem por missão a coordenação e execução da política de emprego na Região Autónoma 

da Madeira, promovendo a criação e a qualidade do emprego e combatendo o desemprego, através da 

implementação de medidas ativas e da execução de ações de promoção do emprego. 

 

 

Exerce a sua atividade sob tutela do Secretário Regional dos Assuntos Sociais, sendo as suas principais 

atribuições: 

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

definição;  

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

execução das políticas de emprego;  

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

de emprego e coesão social;  

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

mercado de trabalho e às qualificações e experiência profissional dos desempregados 

registados;  

e) Proporcionar informação e orientação profissional;  

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

conformidade, nomeadamente no que respeita à involuntariedade da situação de desemprego;  

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

desemprego;  

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

cidadãos estrangeiros oriundos de países extra comunitários;  

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

os estudos, análises e projeções necessários ao melhor acompanhamento da situação e à 

procura constante das soluções mais adequadas;  

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

atualizados os dados referentes à sua legalização e atividades;  

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

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

cooperativo; 

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

temporário que lhe sejam atribuídas; 

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

pelo Secretário Regional da tutela. 

 

 

Face à sua missão e atribuições, o IEM definiu como a sua visão – a sua aspiração para o futuro:  

Visão 

 

A melhor resposta para os que precisam de apoio na área do emprego 
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O IEM escolheu como valores corporativos:  

Compromisso 

Qualidade e Melhoria Contínua 

Satisfação dos Clientes 

Motivação/Valorização dos Colaboradores 

Trabalho de Equipa 

 

Compromisso 

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

 

Qualidade e Melhoria contínua 

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

melhoria contínua. 

 

Satisfação dos clientes 

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

excelência do desempenho do IEM.  

 

Motivação/Valorização dos colaboradores 

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

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

desenvolvimento das suas potencialidades. 

 

Trabalho de Equipa 

Acreditamos na força do trabalho de equipa e incentivamos à criação de sinergias para objetivos 

comuns. 
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2.3 Estrutura orgânica 

A Portaria n.º 151/2012 de 29 de novembro, aprova os Estatutos do Instituto de Emprego da 

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

respetivo modo de funcionamento. 

A organização interna dos serviços do IEM obedece ao modelo de estrutura hierarquizada e é 

constituída por unidades orgânicas nucleares, designadas por Direções e que funcionam na direta 

dependência do Presidente, e por unidades flexíveis, designadas por Divisões, as quais funcionam na 

dependência do Presidente do conselho diretivo, de um dos vogais ou de uma Direção. 

O IEM é composto por Órgãos de Assessoria e de Apoio, designadamente, o Gabinete de Apoio Técnico 

e Jurídico (GATJ), a Divisão de Informática e Gestão de Instalações e Equipamentos (DIGIE) e o 

Secretariado, e por três unidades orgânicas nucleares, a Direção de Planeamento e Promoção de 

Emprego (DPPE), o Centro de Emprego (CE) e a Direção Administrativa e Financeira (DAF). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. – Organograma do IEM 
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Relativamente a unidades flexíveis, a DPPE integra três unidades, a Divisão de Análise e Promoção de 

Emprego (DAPE), a Divisão de Acompanhamento e Controle (DAC) e o Gabinete de Planeamento e 

Estatística (GPE), e na dependência do CE funcionam duas unidades, a Divisão de Colocação e Orientação 

Profissional (DCOP) e a Divisão de Prestações de Desemprego (DPD). 

 

2.4 Principais clientes 

Os clientes do IEM são os destinatários dos serviços prestados.  

Os clientes internos são, no caso do IEM, as Unidades Orgânicas e os serviços que o compõem.  

O desempregado inscrito é, enquanto beneficiário dos serviços do IEM, o principal cliente externo. De 

uma forma geral podemos identificar os seguintes clientes externos: 

 Desempregados inscritos; 

 Entidades privadas; 

 Entidades públicas; 

 Parceiros Sociais; 

 Fornecedores de bens e serviços; 

 Instituto de Emprego e Formação Profissional; 

 Instituto de Desenvolvimento Regional; 

 Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu; 

 Direção Regional de Qualificação Profissional; 

 Instituto de Segurança Social da Madeira; 

 

2.5 Tipificação dos serviços fornecidos ou a fornecer 

Serviços fornecidos no âmbito da procura de emprego:  

 Inscrição no IEM para acesso a um emprego; 

 Consulta das ofertas de emprego no sítio do IEM; 

 Informações sobre medidas ativas de emprego presenciais e por acesso ao sítio do IEM; 

 Informação e orientação profissional; 

 Integração em programas ocupacionais e/ou de formação.  
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Serviços fornecidos no âmbito da Informação e Orientação Profissional: 

 Sessões coletivas de informação; 

 Sessões de procura ativa de emprego; 

 Orientação vocacional; 

 Acompanhamento de desempregados de longa duração;  

 Recrutamento e seleção de pessoal. 

Serviços fornecidos no âmbito da proteção do desemprego: 

 Inscrição para emprego e requerimento de prestações sociais; 

 Informações sobre o regime de proteção no desemprego; 

 Controlo dos trabalhadores beneficiários das prestações de desemprego. 

Serviços fornecidos às entidades empregadoras: 

 Recrutamento e seleção de trabalhadores; 

 Acesso a informação sobre medidas ativas de emprego; 

 Apoios financeiros pela criação/formação de desempregados; 

 Apoio técnico na consolidação das iniciativas apoiadas. 

Serviços fornecidos no âmbito dos apoios financeiros das medidas ativas: 

 Informação geral sobre as diferentes medidas de emprego;  

 Recepção de candidaturas às diferentes medidas de emprego;  

 Análise das candidaturas;  

 Processamento dos pagamentos; 

 Acompanhamento dos projetos apoiados.  

Serviços fornecidos no âmbito do apoio à cooperação com outras entidades:  

 Divulgação de informação sobre medidas ativas de emprego;  

 Divulgação e fornecimento de dados estatísticos do mercado de emprego; 

 Participação em redes de cooperação, e outros trabalhos técnicos com outros organismos, na 

promoção de emprego, prevenção e combate ao desemprego.  
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Capítulo II – ENQUADRAMENTO 

 

1. Ambiente externo 

Desde o final do ano de 2008 que a economia mundial se vê confrontada com uma profunda crise. O 

aumento da incerteza, a degradação das perspetivas de crescimento e da procura global, a rápida 

deterioração do mercado de trabalho e a existência de condições mais restritivas na concessão de 

crédito, têm vindo a favorecer o enfraquecimento económico da generalidade dos países.  

A crise da união monetária europeia continua a ser a maior ameaça à recuperação da economia global, 

com as perspetivas a curto prazo para a economia da União Europeia a continuarem frágeis. A Comissão 

Europeia prevê que em 2013 o PIB regresse gradualmente a uma trajetória de crescimento, com um 

crescimento do PIB de 0,4% na UE e de 0,1% na área do euro, que se acentuará novamente em 2014.  

Portugal foi particularmente atingido pela turbulência dos mercados financeiros e estima-se que registe 

a segunda maior contração económica da Europa da Zona Euro em 2012, após a Grécia, calculando-se 

uma queda de 3%1 do PIB em 2012, e de 1% em 2013. Bruxelas prevê que Portugal comece a recuperar 

a partir do segundo trimestre, estimando um crescimento de 0,8% em 2014.  

A economia regional, dada a sua elevada exposição e dependência face ao exterior, tem sofrido as 

repercussões diretas e indiretas da agitação nos mercados financeiros face à dívida soberana nacional e 

de vários Estados-Membros da UE, dificultando a prossecução do trajeto de crescimento, e impondo 

fortes restrições ao financiamento dos agentes económicos. 

Resultado evidente desta crise, são os números do desemprego, que tem vindo a crescer de forma 

contínua desde finais de 2008, não se perspetivando uma inversão desta tendência ascendente no 

futuro próximo. Assim o desemprego tem vindo a registar níveis elevados, com todas as implicações daí 

decorrentes, quer no plano económico quer no plano social, assumindo-se como uma das prioridades 

fundamentais e imediatas para o país, a par com a redução do défice orçamental e a consolidação das 

finanças públicas. 

A taxa de desemprego na União Europeia situava-se em 10,6%, representando um acréscimo de 0,9 

pontos percentuais face ao mesmo trimestre de 2011. 

Segundo as previsões da Comissão Europeia, o desemprego deverá atingir um pico ligeiramente abaixo 

dos 11% na UE e situar-se em 12% na área do euro em 20131, contudo com grandes variações entre os 

Estados-Membros.  

                                                 

 
1
 Previsões de Outono 2012-2014, divulgadas pela Comissão Europeia 
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A taxa de desemprego registada em Portugal, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística 

(INE), no final do 3º trimestre de 2012, foi de 15,8%, valor superior em 3,4 pontos percentuais face ao 

trimestre homólogo. A população desempregada ascende assim a um total de 870,9 mil desempregados 

o que representa um aumentou 26,3% (+181,3 mil pessoas) em relação ao trimestre homólogo de 2011. 

Em Portugal, pelas projeções europeias e nacionais, o desemprego deverá atingir uma taxa recorde de 

16,4% no próximo ano, sendo apontado como um dos países onde o impacto da crise no mercado de 

trabalho foi mais pronunciado. 

No final do 3º trimestre estavam, segundo dado do INE, estavam 22.467 pessoas desempregados na 

Região Autónoma da Madeira, correspondendo a uma taxa de desemprego de 17,5%, superior quer à 

média nacional quer ao trimestre homólogo (+3,2 p.p.) e ao trimestre anterior (+0,7 p.p.).  

O aumento do desemprego teve maior impacto nos jovens (até 25 anos), que embora sendo um 

fenómeno generalizado, teve particular intensidade em Portugal e na Região. Segundo dados da 

Comissão Europeia, Portugal uma taxa de desemprego jovem de 35,1% é o 3º país, juntamente com a 

Itália, com nível mais elevado da União Europeia, precedido apenas pela Grécia (57,0%) e Espanha 

(54,2%). 

Os dados do INE relativos ao desemprego dos mais jovens evidenciam o impacto da alteração 

metodológica, passando de 17,3% para a Região no último trimestre de 2010 para 36,6% no 1º trimestre 

de 2011. No final do 3º trimestre de 2012, os jovens desempregados representam 39,0% dos ativos com 

menos de 25 anos a nível nacional. Na região este indicador ascende a 44,3% no final do 3º trimestre de 

2012, similar ao resultado da região de Lisboa e ultrapassado pela região Alentejana (50,0%). Salienta-se 

a evolução positiva do indicador regional neste trimestre, que apresenta uma redução de 6,3 pontos 

percentuais face ao anterior. 

A situação de desemprego é particularmente gravoso para os jovens, uma vez que estes detêm 

geralmente pouca experiência profissional, e consequentemente, menor período de garantia para 

benefício da proteção social no desemprego. O emprego jovem é ainda geralmente mais precário, com 

maior incidência de contratos temporários, sendo mais vulnerável em fases recessivas do mercado de 

emprego. A esta situação acresce o maior impacto da duração do desemprego nos jovens, com a 

formação que adquiriram a desvalorizar-se rapidamente sem o necessário contacto com a realidade 

económica. Deste modo, este indicador revela a incapacidade do mercado de trabalho nacional e 

regional em garantir um futuro para os jovens, debilitando as famílias, a coesão social e a credibilidade das 

políticas públicas.  
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O desemprego masculino apresenta uma evolução mais significativa, associado certamente ao emprego 

no setor da construção, com impacto mais significativo na Região face às restantes regiões do país 

registando-se a mais elevada taxa de desemprego masculino, 19,8% no 3º trimestre de 2012, apenas 

aproximada pelo valor da região de Lisboa (19,4%). Por outro lado, a taxa de desemprego feminina 

regional de 15,0% é significativamente inferior à masculina na região e também inferior à registada a nível 

nacional. 

Também a duração do desemprego tem vindo a aumentar em Portugal, dada a insuficiente criação de 

emprego face ao ritmo de destruição do emprego. Corre-se assim o risco do desemprego de longa duração 

tornar-se estruturalmente elevado, sendo cada vez menor a probabilidade de retorno ao emprego dos 

indivíduos com longos períodos de desemprego. 

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

desemprego nos grupos com maiores dificuldades de inserção profissional. 

No final de outubro de 2012, o IEM registava 23.582 desempregados, representando um crescimento de 

32,3% face a outubro de 2011 e de 52,3% face a 2010. 

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

os inscritos há menos de 12 meses (53,1%), e os candidatos à procura de novo emprego (89,6%). Por 

grupos etários, destacam-se os adultos com mais de 45 anos de idade (33,3%) como grupo mais 

significativo, com os jovens (menos de 25 anos) a representarem 15,6% do total dos desempregados. A 

análise por habilitações revela o défice de qualificações dos desempregados, com 54,6% dos inscritos a 

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

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

número de inscritos foi mais significativo nos homens (+34,0%), nos adultos (+36,0%), nos desempregados 

com habilitações mais elevadas (Ensino superior: +49,7%). Quanto ao tempo de inscrição, regista-se o 

crescimento similar para o número de inscritos há menos e a mais de 1 ano (curta/ longa duração) com 

uma estagnação da proporção destes 2 grupos, praticamente igualitária no total de desempregados. 

Evidencia-se assim a necessidade de orientar a atuação do IEM para os públicos para os quais a situação de 

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

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

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

que não beneficiam das prestações de desemprego. 
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Num contexto de elevada contenção orçamental quer regional quer em termos dos fundos 

comunitários, o IEM tem de garantir de forma contínua a eficiência na aplicação dos seus recursos 

financeiros. 

 

2. Orientações da política de emprego 

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

estratégia definida pelo Plano Regional de Emprego (PRE) 2012-2020, pelo Programa de Governo, pelos 

instrumentos resultantes da Estratégia Europeia para o Emprego e por um novo paradigma baseado na 

valorização da qualidade do Serviço Público. 

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

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

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

emprego para a Região, formulada no PRE 2012-2020, pretende contribuir para o êxito global da 

estratégia, essencialmente para a elevação do emprego e o combate ao desemprego, enquanto 

impulsiona o crescimento e o desenvolvimento sustentável. 

Foram definidos 5 eixos de atuação para o Plano Regional de Emprego, complementares e solidários 

entre si. 

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

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

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

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

5. Impulsionar o crescimento sustentável e inovação. 

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

Regional da Madeira, no que concerne aos objetivos e orientações estratégicas para o Emprego, assim 

como, corrigir desajustamentos, prevenir situações e antecipar soluções adequadas à constante 

mutação do mundo do trabalho. Neste sentido, o IEM contribui total ou parcialmente para a 

prossecução das seguintes grandes metas definidas no PRE: 

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

 Garantir que, anualmente, pelo menos 25% dos desempregados de longa duração, 40% dos 

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

ensino básico beneficiem de uma colocação, ou de uma participação numa medida ativa sob a 
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forma de formação, reconversão, experiência profissional, ou outra medida de 

empregabilidade; 

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

procura de emprego; 

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

 Abranger 4.350 jovens em programas de estágios profissionais; 

 Assegurar a elaboração e acompanhamento de programas de inserção a todos os beneficiários 

do rendimento social de inserção, adaptados à sua situação pessoal; 

 Apoiar a formação e inserção profissional de 2.910 pessoas portadoras de deficiências ou 

incapacidades; 

 Fomentar a inserção profissional de 240 indivíduos de outros grupos em risco de exclusão social 

e profissional, entre os quais os ex-toxicodependentes, vítimas de violência doméstica, e 

pessoas sem-abrigo, através de medidas e planos de ação específicos; 

 Abranger 7.050 desempregados em atividades socialmente úteis. 

A intervenção do IEM traduz-se ainda total ou parcialmente na implementação das seguintes linhas 

de ação definidas para prossecução do PRE: 

 Identificação de dificuldades de inserção profissional no momento da inscrição no IEM, com 

vista a reforçar os mecanismos específicos para os diversos grupos desfavorecidos, 

nomeadamente o encaminhamento para medidas de reforço da empregabilidade; 

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

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

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

os inscritos de grupos prioritários nestas ações, tendo em consideração critérios genéricos, 

nomeadamente baixas qualificações e desemprego prolongado, e critérios particulares do 

desempregado e da realidade socioeconómica local; 

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

nomeadamente através da reformulação da legislação que enquadra os Clubes de Emprego, 

tornando-os verdadeiras extensões do IEM na sua função de apoio à integração de 

desempregados no mercado de trabalho; 

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

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

encaminhamento para medidas de apoio ao emprego, qualificação e empreendedorismo; 
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 Reforçar a interação multicanal entre a oferta e a procura de trabalho e de acesso às medidas 

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

entidades; 

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

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

disponibilizar. 

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

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

 Melhorar a eficiência dos instrumentos de apoio ao ajustamento entre oferta e procura de 

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

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

características e requisitos das ofertas de emprego;  

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

garantir a eficiente comunicação das características do posto de trabalho a preencher e a 

adequada seleção de candidatos. 

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

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

emprego/UNIVA; 

 Reforçar a divulgação do serviço de seleção de candidatos para as ofertas de emprego prestado 

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

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

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

comunicação social; 

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

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

geográfica e profissional, promovendo uma maior divulgação da Rede Europeia de Serviços de 

Emprego, em benefício de trabalhadores e empregadores que pretendam usufruir do princípio 

da livre circulação de pessoas no espaço económico europeu. 

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

desempregados com os fundos disponíveis, tendo especial atenção aos grupos de mais difícil 

inserção. Pretende-se ainda ajustar as caraterísticas dos programas às condições do mercado de 

trabalho, de modo a facilitar a inserção profissional pós-programa, nomeadamente no que 

respeita à remuneração do trabalho, e a simplificar e racionalizar os processos administrativos 

subjacentes à realização destes programas; 
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 Aumentar a divulgação das medidas ativas de emprego junto às entidades enquadradoras dos 

programas e a desempregados com capacidade empreendedora; 

 Avaliar a eficácia das medidas de emprego, nomeadamente quanto ao impacto sobre a 

empregabilidade pós-programa e sobre a comunidade em que se inserem, de modo a 

possibilitar adequar, adaptar e orientar a sua atuação. 

 Promover a celeridade, eficiência e qualidade nos serviços públicos de emprego do mercado de 

emprego, através da implementação de interfaces entre os sistemas de informação do IEM e 

destes com outros organismos, particularmente com a Segurança Social, no âmbito das 

prestações de desemprego e do Rendimento Social de Inserção; 

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

adaptações à realidade regional, destacando-se as que visam reduzir as recusas de ofertas de 

emprego ou de formação, com impacto direto nos serviços de emprego regional; 

 Disponibilizar cursos de formação e seminários para empreendedores visando desenvolver 

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

para além de potenciar aspectos inovadores e competitivos dos projetos;  

 Incentivar a contratação de desempregados, associada ao conceito de criação líquida de postos 

de trabalho; 

 Fomentar a criação de empresas por desempregados beneficiários de prestações de 

desemprego como solução de autoemprego; 

 Assegurar o acompanhamento de projetos durante a fase de implementação, de modo a 

consolidar o processo de criação da empresa e a apoiar a resolução de dificuldades decorrentes 

do arranque destas iniciativas; 

 Incentivar as entidades a disponibilizar mais lugares de estágio e oportunidades de 

aprendizagem no local de trabalho, permitindo a partilha, transmissão de conhecimentos e 

experiências aos estagiários em contexto de trabalho; 

 Criar parcerias com associações e clubes de emprego direcionados especificamente para 

pessoas de grupos desfavorecidas; 

 Melhorar os mecanismos de priorização de públicos de grupo com situações mais gravosas no 

acesso às medidas de melhoria da empregabilidade. Neste sentido serão feitos esforços para 

garantir que estes indivíduos beneficiem de uma medida ativa de emprego ou formação no 

prazo de 6 meses desde a sua inscrição como desempregados; 

 Assegurar que a generalidade dos esquemas de emprego por conta própria seja acessível às 

pessoas portadoras de deficiências ou incapacidades e as apoiem, e promover a sua divulgação; 
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 Manter o programa Vida e Trabalho, para ex-toxicodependentes, e o Programa Ocupacional 

para Seniores; 

 Criar um programa de emprego específico para pessoas portadoras de deficiência/ 

incapacidades, conferindo-lhes o contacto efetivo com o mercado de trabalho; 

 Manter as majorações aos desempregados mais vulneráveis que procuram soluções de 

autoemprego e os apoios à criação de postos de trabalho para pessoas portadoras de 

deficiência/incapacidade; 

 Realizar contactos com entidades, associações de empresários, e instituições sociais para 

divulgação da existência de candidatos portadores de deficiência/incapacidade com 

competências adequadas à atividade que desenvolvem, e do apoio no processo de seleção, 

mediação e apoio à inserção; 

 Reforçar a atuação dos programas de emprego para prossecução de serviços socialmente úteis; 

 Promover a criação de empresas de inserção em zonas especialmente carenciadas, que 

proporcionem serviços de apoio às populações; 

 Reformular o enquadramento das Empresas de Inserção, de modo a abranger mais 

desempregados com os recursos disponíveis, a reforçar o seu carácter empresarial e 

sustentabilidade futura, e a valorizar a sua intervenção no âmbito da inserção profissional dos 

desempregados no mercado normal de trabalho; 

 Incentivar a criação de empresas com forte componente de inserção profissional em áreas do 

ambiente, integrando pessoas mais desfavorecidas face ao mercado de trabalho; 

 Promover a articulação das políticas de emprego com as políticas de energias renováveis, dando 

prioridade ao desenvolvimento de programas ocupacionais para desempregados beneficiários 

de subsídio de desemprego ou social de desemprego e de desempregados beneficiários do 

rendimento social de inserção, no âmbito da produção de biomassa de origem vegetal, 

nomeadamente através de trabalhos de limpeza e recolha de materiais da floresta e terrenos 

agrícolas abandonados. 

 

3. Ambiente interno 

O ambiente interno tem implicação imediata na organização, pois são os condicionalismos internos, que 

podem determinar e pautar a atuação de uma organização. 

Uma das circunstâncias que envolve a ação do IEM, passa pela consolidação do modelo de Gestão por 

Objetivos, aperfeiçoando-se a metodologia de integração e a consistência dos objetivos operacionais, 

indicadores e projetos/atividades. Consequentemente reforçar-se-ão os mecanismos de gestão e 
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avaliação do desempenho na Administração Pública (SIADAP), que constitui um paradigma 

organizacional e que pressupõe a escolha de instrumentos capazes de medir a eficácia, eficiência e 

qualidade da gestão pública, perspetivando a melhoria do desempenho, a prestação de contas e a 

transparência de atuação perante os cidadãos. 

A fiabilidade e a integridade dos sistemas de informação, constituem também um dos grandes desafios, 

destacando-se assim, o aperfeiçoamento do Sistema de Informação de Gestão dos Programas de 

Emprego (SIGPE), que irá permitir a disponibilização de novas funcionalidades e potenciação das já 

existentes. 

A atuação do IEM no plano financeiro, será pautada por fortes constrangimentos orçamentais, o que 

implica uma maior eficiência na gestão de todos os recursos. É necessário implementar um rigoroso 

controlo dos custos, numa óptica de optimização de recursos, elaboração de orçamentos detalhados e 

realisticos e criar mais e melhores mecanismos de gestão e controlo. 

O aumento do desemprego e a recessão económica são desafios à atividade do IEM. Esta situação 

implicará a implementação de medidas, tendo em vista a simplificação, a modernização e a eficiência 

dos serviços prestados e o reforço das medidas de prevenção e combate ao desemprego, beneficiando 

das oportunidades e tendo em consideração o ambiente interno formado pelos seus pontos fortes e 

fracos. 
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Capítulo III – OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS 

 

1. Matriz SWOT 

As oportunidades e constrangimentos que caraterizam o meio envolvente constituem dados 

importantes a ter em consideração aquando do planeamento da atividade. 

Apresentam-se, no quadro abaixo, os fatores que foram identificados para o ambiente interno (pontos 

fortes e pontos fracos) e ambiente externo (oportunidades e ameaças). 

Quadro I – Matriz SWOT do IEM 

PONTOS FORTES 

 Domínio do âmbito de atuação  

 Personalização do atendimento 

 Qualificação dos recursos humanos 

 Capacidade de mobilização de recursos para 

projetos 

 Progressiva melhoria do modelo de gestão por 

objetivos 

 Boas instalações, acessibilidades e localização 

PONTOS FRACOS 

 Escassez de recursos humanos 

 Insuficiente comunicação e visibilidade externa 

 Inexistência de um sistema de informação 

global 

 Sistema de gestão da qualidade pouco 

implementado 

 Visão institucional departamentalizada 

 Insuficiente aproximação entre gestores e 

colaboradores 

OPORTUNIDADES 

 Maior sensibilidade coletiva para a 

problemática do desemprego 

 Sistema de avaliação do desempenho 

 Financiamento comunitário 

 Parcerias com entidades externas e outros 

serviços e organismos da administração pública 

AMEAÇAS 

 Conjuntura económica desfavorável com 

consequente aumento do desemprego 

 Contingências orçamentais 

 Redução do financiamento comunitário 

 Baixo nível de qualificação dos desempregados 

e baixo espírito empreendedor 

 

Apesar dos resultados positivos que têm sido alcançados continua a existir lugar a melhorias em áreas 

como: o planeamento das atividades, os sistemas de informação, a relação com os clientes e parceiros e 

a comunicação interna. 
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2. Objetivos estratégicos e operacionais 

O IEM definiu linhas de atuação: 

Grandes linhas de atuação estratégica  

 

 Mais e melhores empregos; 

 Racionalização, simplificação e clareza da legislação e procedimentos; 

 Reforço dos desempenhos e da valorização profissional; 

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

 Melhoria dos sistemas de gestão e controlo financeiro. 

 

 

Objetivos estratégicos 

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

determinado período, dada a estratégia definida, no contexto do seu ambiente, para concretizar a sua 

visão de futuro e cumprir a sua missão. 

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

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

prestados, a definição de novos procedimentos, a melhoria e automatização dos processos e a crescente 

consolidação da qualidade organizacional. 

Para 2013 – 2015, foram definidos como objetivos estratégicos: 

 

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

OE 2 – Melhorar a qualidade dos serviços prestados 

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

 

 

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

se encontrar uma resposta adequada para aqueles que procuram os serviços de emprego: aumentar a 

captação de ofertas de forma a aumentar o número de colocações, acompanhar os desempregados 
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através de metodologias de intervenção que os habilitem a responder às necessidades do mercado de 

trabalho e oferecer medidas ativas de emprego que potenciem a empregabilidade e a criação de postos 

de trabalho. 

O segundo objetivo estratégico traduz a vontade de melhorar a qualidade dos serviços prestados 

respondendo aos desafios crescentes dos cidadãos, focando a atenção nas necessidades dos 

beneficiários do IEM. A aferição do grau de satisfação dos beneficiários dos serviços prestados pelo 

Instituto e a melhoria dos processos internos são dois dos principais objetivos que se pretende alcançar. 

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

resultados, uma gestão eficaz e produtiva dos recursos quer financeiros quer humanos, potenciando a 

eficiência e combatendo o desperdício.  

Objetivos operacionais 

Os objetivos operacionais do IEM, para 2013, foram determinados de modo a cumprir os objetivos 

estratégicos, enquadrados nas diversas perspetivas e dimensões de gestão estratégica. 

Quadro II – Objetivos estratégicos e operacionais 

Objetivos estratégicos Objetivos operacionais Perspetiva Parâmetro 

1. Promover a criação de 

emprego, prevenir e 

combater o desemprego 

1. Promover a inserção no mercado de trabalho de 

pessoas em situação de desemprego  
Cliente Externo Eficácia 

2. Garantir a captação de ofertas de trabalho  Cliente Externo Eficácia 

3. Garantir um Índice de satisfação de ofertas de 

emprego elevado 
Cliente Externo Eficácia 

2. Melhorar a qualidade dos 

serviços prestados 

4. Aferir e melhorar a satisfação dos clientes 

externos  
Cliente Externo Qualidade 

5. Desenvolver uma gestão de pessoal na perspetiva 

da valorização profissional e da motivação 

Cliente Interno 

Aprendizagem 
Qualidade 

6. Melhorar a comunicação e visibilidade 

institucional 
Cliente Externo Eficiência 

7. Simplificar e agilizar processos e circuitos 

internos  
Processos Eficiência 

3. Promover a melhoria do 

modelo de gestão do IEM 

8. Criar e/ou aperfeiçoar os mecanismos de 

controlo, acompanhamento e monitorização da 

estratégia e atividades 

Financeira Eficiência 

9. Melhorar o Sistema de Gestão e Controlo 

Financeiro 
Financeira Eficiência 

10. Garantir o acompanhamento dos projetos 

informáticos e o bom funcionamento dos sistemas 

de informação 

Processos Eficiência 
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Apresentam-se de seguida, de forma resumida, os indicadores mais relevantes para a prossecução de 

cada objetivo operacional, e as respetivas metas estabelecidas para 2013. 

 

OBJETIVO 1 – Promover a inserção no mercado de trabalho de pessoas em situação de desemprego 

Parâmetro: Eficácia 

Inserir pessoas no mercado de trabalho mantém-se como a principal prioridade para 2013, sendo 

fundamental o desenvolvimento de apoios e intervenções, de instrumentos e métodos de trabalho que 

incentivem e promovam a inserção e/ou reinserção no mercado de trabalho. 

Indicador 
Meta 
2012 

Meta 
2013 

Meta de 
superação  

2013 

Nº de colocações efetuadas 1.120 1.200 >=1.260 

Nº de desempregados abrangidos por 
medidas ativas de emprego 

2.000 2.290 >=2.406 

% de desempregados, de grupos 
prioritários no âmbito do PRE 2012-
2020, que beneficiaram de uma nova 
oportunidade

2
 

- 

25% DLD 
40% Jovens 

20% com habilitações 
inferiores ou iguais ao 1º 

ciclo 

27,5% DLD 
44% Jovens 

22% <=1º ciclo 

N.º de utentes envolvidos intervenções 
técnicas de informação e de assistência 
à procura de emprego 

3
 

450 1.200 >=1.320 

 

As metas definidas para 2013, têm em consideração a execução alcançada no final de 2011 e até 

outubro de 2012, bem como as perspetivas para o ano de referência.  

Assim, embora o contexto económico não se adivinhe mais favorável e se preveja o agravamento da 

destruição de emprego, estabeleceu-se uma meta de 1.200 colocações para 2013, superior à de 2012, 

revelando o empenho reforçado para a inserção de desempregados no mercado de trabalho e para a 

satisfação das ofertas captadas. Como meta de superação manteve-se como critério pelo menos +5% 

                                                 

 
2
 Colocação ou participação numa medida ativa de emprego sob a forma de formação, reconversão, experiência profissional, ou 

outra medida de reforço da empregabilidade, nomeadamente processo de RVCC ou programa de emprego. O resultado global 

é apurado conferindo uma ponderação de 30%; 40% e 30% respetivamente para as 3 metas definidas.  

3
 Consideram-se as metas relativas aos indicadores “N.º de candidatos envolvidos em atendimento individual ao nível da 

colaboração na escolha vocacional, formação e/ou emprego “ e “N.º de candidatos envolvidos em sessões de promoção de 

competências de empregabilidade “. 
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face à meta estabelecida, ou seja um valor igual ou superior a 1.260 desempregados colocados no 

mercado de trabalho. 

Para a concretização deste objetivo concorrem os dois serviços nucleares do IEM: o Centro de Emprego 

(CE) e a Direção de Planeamento e Promoção de Emprego (DPPE), para os quais foram definidos 

objetivos individualizados, nomeadamente uma meta de 875 para o CE e de 325 para a DPPE. 

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

desemprego de longa duração, sendo fundamental prover respostas que permitam a inserção no 

mercado de trabalho e o incentivo à criação de postos de trabalho. Neste sentido, e tendo-se em 

consideração a dotação disponível, fixou-se como meta para 2013 abranger 2.290 desempregados em 

medidas ativas de emprego. Este objetivo traduz um aumento significativo face à meta de 2012, 

(+14,5%) mas também tem subjacente um esforço acrescido dado o menor volume de atividade que 

transita de 2012 face a anos anteriores, decorrente da redução orçamental, de restrições à execução 

financeira no âmbito do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro, mas também de inevitáveis 

períodos de ajustamento à reformulação das medidas de emprego, assinaladamente das que envolvem 

maior número de participantes. 

Face à atual conjuntura económica, financeira e de emprego, o IEM irá prosseguir com a revisão das 

medidas ativas de emprego, de modo a melhorar o seu ajustamento ao mercado de emprego, 

nomeadamente no que respeita à remuneração do trabalho, e a permitir racionalizar e simplificar 

processos para abranger mais desempregados com os recursos disponíveis. 

Ainda no âmbito das medidas ativas e visando a integração económica e social de públicos que 

enfrentam barreiras adicionais no acesso ao emprego, o IEM dispõe-se sobretudo apoiar a 

inserção/reinserção na vida ativa dos grupos mais desfavorecidos, através da adopção de estratégias e 

medidas capazes de conduzir a um funcionamento mais eficaz do mercado de trabalho, que responda às 

situações de desfavorecimento face ao mesmo.  

A criação de Empresas de Inserção permite o combate à pobreza e à exclusão social através da 

reinserção profissional e da disponibilização de serviços de apoio às populações, sendo fundamental 

reforçar o seu carácter empresarial e sua sustentabilidade futura aquando da sua reformulação em 

2013. 

Destaca-se ainda a criação, em 2013, de uma medida específica para promover a inserção profissional 

de desempregados portadores de deficiência ou incapacidade. 

Será paralelamente implementado um mecanismo de monitorização da resposta concedida aos grupos 

considerados prioritários no âmbito do PRE 2012-2020, designadamente os desempregados de longa 
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duração, os jovens, os desempregados com baixas qualificações, tendo-se ainda particular atenção os 

grupos ou situações particulares especialmente vulneráveis à exclusão profissional e social. Para este 

fim revela-se fundamental a identificação de dificuldades de inserção profissional no momento da 

inscrição, com vista a reforçar os mecanismos específicos, nomeadamente o encaminhamento para 

medidas de reforço da empregabilidade. 

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

desempregados, tendo sempre subjacente o desenvolvimento da sua autonomia e de comportamentos 

de procura ativa de emprego, num contexto de crescente flexibilização do mercado laboral. O 

acompanhamento deverá ainda permitir a avaliação das suas competências e capacidades, utilizando a 

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

profissional.  

O IEM irá reforçar a sua atuação neste âmbito em 2013, estabelecendo como objetivo abranger cerca de 

1.200 utentes em intervenções técnicas de informação e de assistência à procura de emprego, que 

representa um crescimento acentuado face à meta de 2012, de 450 abrangidos. 

Pretende-se igualmente iniciar ao longo de 2013, no âmbito da reformulação das medidas ativas, um 

processo de reforço e aprofundamento das funções de apoio dos Clubes de Emprego e UNIVA, de forma 

a complementar aos serviços desenvolvidos pelo Centro de Emprego, fornecendo respostas para 

públicos com menor acessibilidade aos serviços ou com maiores dificuldades de integração, 

inclusivamente assumindo-se como um instrumento relevante na intervenção para a públicos com 

necessidades especiais. 

Para além desta atividade importa manter a cooperação institucional, permitindo disponibilizar aos 

desempregados uma valorização pessoal e profissional, mantendo o compromisso de melhorar as 

qualificações profissionais da população desempregada. 

Por outro lado, de forma a complementar as ações realizadas para a inserção no mercado de trabalho 

regional, importa ainda divulgar e promover o acesso a ofertas de desemprego de vocação comunitária, 

através da Rede Eures, proporcionando aos trabalhadores que pretendam usufruir da livre circulação no 

espaço europeu, os serviços de informação e aconselhamento. 
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OBJETIVO 2 – Garantir a captação de ofertas de emprego  

Parâmetro: Eficácia 

Indicador 
Meta 
2012 

Meta 
2013 

Meta de superação 
2013 

Nº ofertas de emprego captadas ao longo 
do ano 

1.600 1.500 >=1.650 

 

Para o objetivo da captação de ofertas de emprego, analisou-se a evolução dos últimos anos tendo-se 

verificado que, a partir de 2008, a evolução nas ofertas de emprego é negativa. A evolução recente do 

clima económico deixa antever uma agudização do decréscimo da criação de emprego e de redução 

global do volume de emprego. 

 

Quadro III – Evolução das ofertas de emprego 

Anos Valores Absolutos 
Variação face 

ao ano anterior 

2007 5.217 37,6% 

2008 4.383 -16,0% 

2009 3.431 -21,7% 

2010 3.376 -1,6% 

2011 3.011 -10,8% 

Outubro 2012 1.385 - 

 

Assim, determinou-se uma meta de 1.500 ofertas captadas ao longo de 2013, sendo superado o objetivo 

caso o IEM consiga que o número de ofertas de trabalho seja superior ou igual a 1.650.  

Para a concretização deste objetivo concorrem os dois serviços nucleares do IEM: o CE e a DPPE. 

Para captar ofertas mais apelativas por parte das empresas, é essencial apostar no reforço da divulgação 

do serviço de seleção de candidatos para as ofertas de emprego prestado pelo IEM e Clubes de 

Emprego/UNIVA, quer pelo contacto direto com as entidades potencialmente empregadoras em áreas 

com elevado volume de desempregados inscritos, ou pela criação de parcerias com associações de 

empregadores, quer pelo continuado recurso aos meios de comunicação social.  

Estas iniciativas deverão salientar a flexibilidade dos serviços para adaptação às necessidades do 

recrutador, e assegurar a comunicação contínua de modo a garantir a satisfação com o serviço prestado, 

independentemente dos constrangimentos específicos à satisfação da oferta. 
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OBJETIVO 3 – Garantir um Índice de satisfação de ofertas de emprego elevado 

Parâmetro: Eficácia 

Indicador  
Meta 
2012 

Meta 
2013 

Meta de 
superação 2013 

Índice de satisfação das Ofertas 

(Nº de colocações no ano / (Nº ofertas por 
satisfazer no final do ano + Nº ofertas 
captadas ao longo do ano) x 100) 

70% 75% >=80% 

 

O IEM pretende melhorar a eficácia do ajustamento entre a oferta e a procura, cujo objetivo principal é 

a promoção da empregabilidade, melhorando os níveis de adequação entre a procura e a oferta de 

emprego. 

O índice de satisfação das ofertas relaciona as ofertas recebidas ao longo do ano com as colocações de 

desempregados, permitindo aferir as dificuldades existentes no ajustamento entre a procura e oferta de 

emprego. A meta, para este indicador, foi estabelecida, tendo em consideração a situação que a Região 

atravessa mas também o histórico deste indicador. Tendo em consideração o elevado número de 

desempregados inscritos, o IEM propõe-se alcançar níveis elevados de satisfação das ofertas de 

emprego captadas, estabelecendo-se atingir uma meta de 75% de ofertas disponíveis satisfeitas ao 

longo de 2013. 

Quadro IV – Evolução do índice de satisfação das ofertas de emprego 

Anos 2008 2009 2010 2011 Out-12 

Índice de satisfação das 
ofertas de emprego 

43,7 44,6 55,4 56,3 74,3 

 

Para o sucesso deste objetivo é fundamental proceder a melhorias de serviço tendo em vista uma 

melhor cooperação com as empresas na admissão de trabalhadores. Assim é fundamental promover: 

 a boa recolha e tratamento das ofertas de emprego, de modo a garantir a eficiente comunicação 

das características do posto de trabalho a preencher e a adequada seleção de candidatos; 

 o acompanhamento contínuo das ofertas comunicadas e a celeridade das respostas; 

 a qualidade do ajustamento entre oferta e procura de emprego, com base na informação 

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

nomeadamente através da melhoria da eficiência dos sistemas de informação do IEM. 
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OBJETIVO 4 – Aferir e melhorar a satisfação dos clientes externos 

Parâmetro: Qualidade 

Indicador  
Meta  
2012 

Meta 
2013 

Meta de superação 
2013 

Grau de satisfação dos utentes do IEM 3 3 >=3,5 

% de pedidos de pagamento analisados no prazo de 
30 dias desde a sua recepção 

85% 75% >=85% 

% de processos de criação de postos de trabalho   e 
do próprio emprego analisados no prazo de 65 dias 
desde a sua recepção 

- 75% >=85% 

 

O grau de satisfação é o resultado da qualidade do serviço percepcionada. O aumento da qualidade do 

serviço prestado aos cidadãos e às empresas exige uma reorganização dos serviços, centrados nas 

necessidades e expectativas dos seus utentes. 

Para medir este objetivo, o IEM escolheu como indicadores os seguintes: 

 O grau de satisfação dos utentes, consolidando assim a cultura de foco no cliente. Este será 

aferido através de um inquérito que obedece a uma escala de avaliação composta por uma escala 

de 1 a 5 correspondendo a uma variação entre o muito insatisfeito e muito satisfeito. 

 O tempo médio de análise das candidaturas às medidas ativas de emprego (CPE, PADE e PIC), 

para o qual se prossegue o esforço significativo de redução implementado nos anos nos últimos 

anos. Este objetivo tem impactos diversos em procedimentos e circuitos que têm de ser ajustados 

progressivamente, tendo-se estabelecido como meta para 2013 que 75% das candidaturas sejam 

analisadas num prazo de 65 dias, desde a sua recepção. 

 O tempo de análise dos pedidos de pagamento, pretendendo-se que este tempo não exceda os 

30 dias desde a sua data de recepção. Este objetivo tem impactos diversos em procedimentos e 

circuitos que têm de ser ajustados progressivamente, tendo-se estabelecido como meta para 

2013 que 75% dos pedidos cumpram este limite. 
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OBJETIVO 5 – Desenvolver uma gestão de pessoal na perspetiva da valorização profissional e da 

motivação 

Parâmetro: Qualidade 

Indicador  
Meta  

2012 

Meta  

2013 

Meta de 

Superação 2013 

Grau de satisfação dos colaboradores IEM 3 3 >=3,5 

% de colaboradores que frequentaram pelo 
menos 7 horas de formação ao longo do ano 

- 60% >=65% 

 

A gestão dos recursos humanos tem atualmente um papel decisivo em qualquer organização, privada ou 

pública, que pretenda ter sucesso. Assim sendo, torna-se essencial desenvolver uma gestão de recursos 

humanos na perspetiva da valorização profissional.  

É importante que todos os colaboradores percebam a sua importância e o seu papel na dinâmica do 

IEM, sabendo claramente qual a missão, visão e valores, objetivos estratégicos, objetivos operacionais, 

os objetivos da UO a que pertencem, bem como, os seus objetivos individuais. Só assim será possível 

cada colaborador, identificar-se com a sua organização e comprometer-se a atingir os melhores 

resultados. Desta forma, os colaboradores sentem-se motivados, parte integrante e importante da 

organização. 

A satisfação dos colaboradores pode ser definida como o resultado da avaliação que cada um dos 

trabalhadores faz, relativamente ao grau de realização dos seus valores, necessidades e expectativas 

profissionais, sendo um elemento determinante da avaliação do desempenho da organização, a par da 

qualidade dos serviços prestados, da satisfação dos utentes e da eficiente utilização dos recursos. 

Por outro lado, a melhoria dos serviços depende essencialmente dos conhecimentos e competências 

dos nossos colaboradores. Apostar na formação e na valorização das pessoas é fundamental, de modo a 

que seja melhorado o empenho, a motivação e o desenvolvimento pessoal e profissional de todos 

aqueles que exercem funções neste Instituto. 

Conscientes dos atuais constrangimentos orçamentais e financeiros que condicionam fortemente a 

formação disponibilizada pela DRAPL/INA e o recurso a parceiros privados, e das limitações à 

capacidade interna de promover ações que vão de encontro as necessidades específicas dos nossos 

trabalhadores, estabelece-se como objetivo para 2013 assegurar que pelo menos 60% dos 

colaboradores do IEM participem no mínimo 7 horas de formação ao longo de ano. 
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Ao longo de 2013 serão realizadas iniciativas no sentido de reforçar o papel dos Clubes de Emprego e 

UNIVA como verdadeiros parceiros do IEM, complementando a sua função de apoio à integração de 

desempregados no mercado de trabalho. Assim, importa assegurar que os animadores possuem um 

conjunto de competências que permitam disponibilizar um apoio adequado na procura ativa de 

emprego, a divulgação e encaminhamento para medidas de qualificação e de apoio ao emprego e 

empreendedorismo. Neste sentido pretende-se que, no ano vindouro, os animadores participem em 

ações de formação para reciclagem dos seus conhecimentos e desenvolvimento de competências. 

OBJETIVO 6 – Melhorar a comunicação e a visibilidade institucional 

Parâmetro: Eficiência 

Indicador  
Meta  

2013  

Meta de 

Superação 2013  

Data de entrada em produção de um mecanismo de 
recolha de ofertas de emprego pela Internet 

30 de junho Até 15 de junho 

Nº de participantes em ações de divulgação das 
medidas ativas de emprego 

240 >=260 

 

A comunicação é um fator decisivo no progresso das atividades e das organizações, devendo contribuir 

para a construção de uma imagem do IEM que fomente o respeito e reconhecimento por parte dos 

utentes, e criar uma atitude positiva em relação aos serviços prestados. 

A comunicação é entendida pelo IEM como um dever e um direito dos utentes, pois promove a 

transparência da organização e de toda a sua atuação, tendo impacto sobre os utentes, entidades 

empregadoras e parceiros institucionais mas também sobre os colaboradores. O que se pretende é que 

a mesma seja capaz de impulsionar o desempenho e o sucesso da organização, que não seja apenas 

uma mera divulgadora de informações, mas sim uma forma de compartilhar a missão, a visão, a 

estratégia e os valores organizacionais, de modo a contribuir para o alcance dos objetivos estratégicos 

definidos.  

Em 2013, está prevista a realização de diversas iniciativas de divulgação dos serviços a utentes e 

entidades empregadoras. Destas destacam-se as ações de divulgação das medidas ativas de emprego, 

que deverão abranger os incentivos à criação de postos de trabalho, sendo realizadas em parceria com 

organismos locais nos diversos concelhos da região. Será igualmente divulgada uma newsletter 

trimestral, que permitirá a partilha dos casos de sucesso e de boas práticas, bem como dos serviços 

prestados pelo IEM, incentivando os desempregados e empregadores à ação.  
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Para o reforço da imagem institucional é também fundamental prosseguir com a participação em 

eventos que promovem a participação, designadamente em conferências, seminários, feiras etc.  

Assume ainda um papel relevante neste tema a divulgação das ofertas disponíveis no espaço europeu 

através da Rede EURES, e dos serviços que o IEM presta neste âmbito, quer em eventos relacionados 

com emprego ou sessões especificamente programadas para este fim. 

De forma complementar, pela perspetiva de iniciativa externa, a criação de um mecanismo de recolhas 

de ofertas pela internet em 2013 pretende flexibilizar o acesso a este serviço, enquanto promove a 

qualidade da recolha e a celeridade do processo de ajustamento, contribuindo sob diversas perspetivas 

para fortalecer a imagem positiva do IEM.  

 

OBJETIVO 7 – Simplificar e agilizar processos e circuitos internos  

Parâmetro: Eficiência 

Indicador  
Meta 
2013 

Meta de 
Superação 2013 

Implementar metodologia para cumprimento do dever 

de apresentação quinzenal no ato de requerimento de 

prestações de desemprego. 

30 de abril 31 de março 

Disponibilizar o acesso online ao histórico de 
apresentações quinzenais, para beneficiários do subsídio 
de desemprego 

30 de abril 31 de março 

Implementação de convocatórias por SMS  30 de setembro 31 de julho 

 

Os organismos da administração pública têm, cada vez mais, que se preparar internamente, para 

responder aos novos desafios e a uma verdadeira modernização que permita a prestação de melhores 

serviços. Para isto, é necessária uma reorganização, formalização de processos e sistematização de 

métodos de trabalho, perspetivando a melhoria do desempenho, a redução de erros e a garantia de 

qualidade dos serviços prestados pelo IEM. 

Criar e desenvolver mecanismos de agilização dos processos internos, de comunicação e partilha de 

informação, de forma a promover a desburocratização dos canais existentes de comunicação, elegendo 

a comunicação eletrónica e os meios audiovisuais como meio privilegiado para troca de informação e de 

contactos entre técnicos é um dos objetivos operacionais traçados pelo IEM, para 2013. 

Desde 2011, o IEM prosseguiu com o esforço de uniformização e definição de processos e métodos de 

trabalho, tendo elaborado diversos manuais abrangendo praticamente todas as áreas de atuação do 
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IEM. Em simultâneo, ao longo deste período, o IEM procedeu à sua revisão e de outros manuais e 

normas já existentes, à luz da ocorrência de várias alterações com impacto nestes manuais, 

nomeadamente decorrentes do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro ou da reformulação de 

algumas medidas de emprego e de alterações do quadro normativo do regime de prestações de 

desemprego. 

Para 2013, destaca-se a implementação de uma nova metodologia para cumprimento do dever de 

apresentação quinzenal no ato de requerimento de prestações de desemprego, que irá permitir obter 

ganhos para o IEM, libertando os recursos materiais e humanos necessários ao processo de convocação 

e realização de sessões coletivas de informação sobre este tema, para outras atividades. Também o 

utente deverá retirar benefícios desta metodologia, sendo-lhe imediatamente fornecido no ato de 

requerimento um contacto mais personalizado sobre os seus direitos e deveres. 

Prevê-se ainda que entre em produção, no início do ano, uma funcionalidade que permita o acesso, 

online, aos beneficiários de prestações de desemprego, da informação relativa ao seu histórico de 

apresentações quinzenais, permitindo evitar a impressão de comprovativos a cada deslocação aos 

serviços de emprego ou serviços protocolados. 

Em 2013, será feito um estudo da viabilidade e impacto sobre o sistema de informação da 

implementação de um sistema de convocatórias por SMS, que irá permitir reduzir custos, libertar 

recursos e agilizar a comunicação com os utentes, pretendendo-se que entre em funcionamento com a 

maior brevidade possível. 

Entre outros projetos destaca-se ainda a apresentação de uma proposta, no início do ano, de uma 

solução de gestão documental que permitirá melhorar a gestão e consulta da correspondência.  

É ainda mantido o desafio às diferentes Unidades Orgânicas, de apresentação de propostas de 

procedimentos simplificados, considerando-se essencialmente as áreas do ajustamento entre a oferta e 

procura de emprego, os programas de emprego e a área administrativa e financeira. 
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OBJETIVO 8 – Criar e/ou desenvolver mecanismos de controlo, acompanhamento e monitorização da 
estratégia e das atividades 
Parâmetro: Eficiência 

Indicador 
Meta 
2013 

Meta de 
Superação 2013 

Data de apresentação de relatório de 

acompanhamento do Plano Regional de Emprego 

2012-2020 

30 de outubro 15 de outubro 

Revisão dos principais indicadores de atividade e de 

gestão da DPPE 
31 de dezembro 15 de dezembro 

 

O Plano Regional de Emprego define e coordena num horizonte plurianual a ação política concertada sob 

diversas vertentes e perspetivas de atuação para o objetivo comum, direto ou indireto, de criação de 

mais e melhor emprego e de combate ao desemprego. Este instrumento revela-se essencial no atual 

momento de racionalização de despesa pública e face ao agravamento generalizado do desemprego, que 

se assume cada vez mais estrutural.  

A estratégia definida a nível regional é determinante para a definição da estratégia de curto e médio 

prazo do IEM, devendo ser permanentemente monitorizada, revista e ajustada face ao contexto de 

atuação e aos resultados alcançados. Neste sentido é determinante a realização de uma monitorização 

anual, que permitirá evidenciar constrangimentos e consequente adaptação, correção ou orientação da 

atividade ainda a desenvolver. 

A realização do Plano de Atividades, não esgota as obrigações do IEM em termos de instrumentos de 

gestão. Complementarmente, há que desenvolver mecanismos de controlo, acompanhamento e 

monitorização das atividades, que permitam acompanhar a execução dos projetos e atividades, aferir a 

sua realização face ao previsto e analisar as discrepâncias identificadas. Esta é a ideologia que está 

subjacente à adopção do SIADAP-RAM.  

O objetivo do desempenho organizacional é garantir que a organização e todos os seus subsistemas, tais 

como processos, departamentos, equipas e colaboradores, estão trabalhando juntos numa atuação 

concertada para atingir os resultados esperados pela organização. Todos os desempenhos, quer das 

Unidades Orgânicas, quer das equipas ou até mesmo os individuais, devem estar alinhados 

apropriadamente, de modo que influenciem positivamente os resultados de desempenho globais. 

Importa assim garantir a pertinência, oportunidade e coerência dos indicadores relativos aos resultados 

mas também aos processos e aos recursos utilizados, de modo a avaliar e acompanhar a sua evolução. 
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A revisão dos principais indicadores atividade e de gestão do IEM, é um objetivo de médio prazo do IEM, 

tendo como pressuposto o levantamento de necessidades por área e nível de gestão. Para 2013, 

estabeleceu-se como meta a operacionalização deste objetivo no âmbito das funções da DPPE, das quais 

sobressai a execução dos programas de emprego. 

 

OBJETIVO 9 – Melhorar o sistema de gestão e controlo financeiro 

Parâmetro: Eficiência 

Indicador 
Meta 
2011 

Meta 
2013 

Meta de Superação 
2013 

Data de apresentação de proposta de relatório 

mensal de controlo orçamental 
- 

15 de 

março 
28 de fevereiro 

 

Tendo como pano de fundo a crise económica e financeira, é premente uma maior rentabilização dos 

recursos financeiros e uma eficiente afetação dos mesmos, sendo necessário possuir instrumentos 

capazes para o seu acompanhamento e monitorização. 

Neste sentido, será implementado, no início de 2013, a elaboração mensal de um relatório de controlo 

orçamental, que para além de agregar a informação já produzida anteriormente, irá introduzir o 

apuramento de novos indicadores de execução e uma breve análise à situação atual e a condicionantes/ 

constrangimentos que possam surgir. 

 

OBJETIVO 10 – Garantir o acompanhamento dos projetos informáticos e o bom funcionamento dos 

sistemas de informação 

Parâmetro: Eficiência 

Indicador  
Meta 
2013 

Meta de 
Superação 2013 

Implementação dos mapas de assiduidade online 31 de maio Até 15 de maio 

Data de entrada em produção de funcionalidade de registo 
de pedidos de pagamento online 

31 de julho Até 30 de junho 

Data de entrada em produção de processo de sincronização 
de dados entre o CE e a Segurança Social 

30 de novembro Até 31 de outubro 

Data de conclusão de levantamento de requisitos para 
projeto de reforma dos sistemas de informação 

30 de novembro 
Até 15 de 
novembro 
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Atualmente o mundo vive numa era da informação exigindo das organizações uma gestão eficiente, que 

pode ser facilitada pela utilização dos recursos disponibilizados pelos Sistemas de Informação. 

A informação auxilia no processo decisório, permitindo assim, que os sistemas de informação realizem 

funções de apoio no processo de tomada de decisão, daí a importância cada vez maior em aumentar os 

meios eletrónicos no apoio à decisão, mas também, no acesso aos nossos serviços por parte dos utentes. 

Tendo em vista a simplificação processual e organizacional, é importante a criação e melhoria de 

mecanismos e processos que facilitem a interação dos utentes com o IEM, disponibilizando serviços ou 

produtos aos utentes (cidadãos e empresas) por meios não presenciais, em particular com recurso à 

Internet. 

Para 2013, o IEM irá apostar no desenvolvimento dos seus sistemas de informação, quer em termos do 

aprofundamento e expansão das suas funcionalidades quer pela promoção da interligação dos dados com 

outros sistemas de modo a garantir ganhos de eficiência e de qualidade da informação. 

Neste sentido destaca-se: 

 A realização de um estudo dos sistemas existentes e das necessidades de evolução e de 

comunicação entre sistemas, de modo a que o levantamento de requisitos esteja concluído no 

final de 2013. Este projeto pretende potenciar a integração do sistema de registo e gestão dos 

desempregados com sistemas de gestão das medidas de emprego, de financiamento comunitário 

e de prestação de contas; 

 O projeto relativo à sincronização de dados relativos aos utentes no âmbito das prestações de 

desemprego, com o instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM que permitirá libertar 

recursos significativos e a mais célere atualização da informação; 

 O reforço da integridade e segurança dos dados submetidos ao cofinanciamento comunitário, pela 

criação de uma funcionalidade que submete os templates do SIIFSE, por correio electrónico via 

SIGPE-Web. 

 O alargamento do controlo dos prazos a todas as fases dos processos no âmbito dos programas de 

emprego. 

Por outro lado, no próximo ano, serão implementadas 2 novas funcionalidades no sentido de promover a 

acessibilidade das entidades ao IEM, com recurso à internet, especificamente permitindo a apresentação 

por formulário online quer dos mapas de assiduidade quer dos pedidos de pagamentos no âmbito dos 

programas de emprego. 

Finalmente, a progressiva transição de módulos e funcionalidades do SIGPE do ambiente em 4D para o 

ambiente em web permitirá simplificar os procedimentos e agilizar o fluxo corrente de registo da 
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atividade. Estabeleceu-se como objetivo prioritário neste âmbito a entrada em produção em ambiente 

web dos módulos/funcionalidades relativas aos participantes nos programas de emprego e às suas 

respetivas colocações, que, como se depreende facilmente representará um passo determinante para o 

objetivo de médio prazo de racionalização e agilização do sistema SIGPE.  

Fundamental a todos estes objetivos é a manutenção e desenvolvimento dos recursos necessários, a nível 

de equipamentos e produtos, tendo-se procedido ao estudo de soluções para a renovação do hardware e 

software de suporte do centro de dados e à definição de uma proposta que será apresentada à Direção 

Regional de Informática no início de 2013. 
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3. Matriz dos resultados esperados 

Com a concretização dos objetivos propostos pretende-se ao nível dos processos e das pessoas obter os 

seguintes resultados. 

 

Quadro IV – Matriz dos resultados esperados 

Processos 

Resultados para a organização Resultados para o Estado 

- Aumento da eficiência, eficácia e qualidade 

- Melhoria do desempenho organizacional 

- Diminuição do desemprego registado 

- Melhoria da execução orçamental 

Pessoas 

Resultados para os colaboradores Resultados para os utentes/clientes 

- Maior competência 

- Mais responsabilização 

- Melhoria dos instrumentos de trabalho 

- Resolução do problema de desemprego 

- Aumento da capacidade de inserção no mercado 
de trabalho 

- Aumento do grau de satisfação  
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Capitulo IV – OPERACIONALIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA 

 

1. Matriz dos projetos/atividades, por objetivos ou áreas de intervenção  

A matriz seguinte sintetiza os projetos / atividades a desenvolver ao longo de 2013, enquadrando-os nos 

respetivos objetivos estratégicos e objetivos operacionais, ou na área de intervenção nos casos em que 

não contribuam direta e especificamente para estes objetivos. 
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OP / Área de 
intervenção 

Projeto/Atividade Objetivo Indicador(es) Meta 2013 UO 

OBJECTIVO ESTRATÉGICO 1 - PROMOVER A CRIAÇÃO DE EMPREGO, PREVENIR E COMBATER O DESEMPREGO   

OP1. Promover a 
inserção no 
mercado de 
trabalho de 
pessoas em 
situação de 
desemprego  

Contribuir para a inserção profissional de 
desempregados 

Inserir desempregados no mercado de trabalho Nº de colocações 1.200 
CE/DCOP, 

DPPE/DAPE 
e DPPE/GC 

Criação líquida de postos de trabalho 
através de incentivos à contratação (PIC) 

Estimular a criação de postos de trabalho 
associados à criação líquida de postos 

Nº de postos de trabalho apoiados 200 
DPPE/DAPE 

e 
DPPE/DAC 

Apoio ao Empreendedorismo e à criação 
do Próprio Emprego (CPE e PADE) 

Incentivar a criação do próprio emprego por parte 
de desempregados com espírito empreendedor e 
uma ideia de negócio viável, contribuindo 
eventualmente para a criação de outros postos de 
trabalho 

Nº de postos de trabalho apoiados 70 
DPPE/DAPE 

e 
DPPE/DAC 

Programas Ocupacionais (POD, POS e 
POTS) 

Concessão de uma experiência de trabalho através 
da ocupação em tarefas de utilidade pública  

Nº de abrangidos 1.208 
DPPE/DAPE 

e 
DPPE/DAC 

Estágios Profissionais (EP e EP Europa) 
Proporcionar uma experiência a jovens detentores 
de uma qualificação e facilitar a sua futura inserção 
no mercado de trabalho 

Nº de abrangidos 662 
DPPE/DAPE 

e 
DPPE/DAC 

Incentivos à formação em contexto de 
trabalho (FE) 

Proporcionar aos desempregados uma valorização 
profissional mediante uma formação teórico-
prática que lhes facilite a integração no mercado de 
trabalho 

Nº de abrangidos 60 
DPPE/DAPE 

e 
DPPE/DAC 

Vida e Trabalho (VT) 
Capacitar os toxicodependentes recuperados ou 
em tratamento com formação e conhecimentos 
adequados com vista à sua integração. 

Nº de abrangidos 14 
DPPE/DAPE 

e 
DPPE/DAC 

Empresas de Inserção (EI) 

Criar estruturas ou forma de organização 
autónoma, em entidades sem fins lucrativas, 
produtora de bens e serviços que satisfaçam as 
necessidades reais do mercado e simultaneamente 
capaz de promover a reinscrição socioprofissional 
de desempregados 

Nº de abrangidos 36 
DPPE/DAPE 

e 
DPPE/DAC 
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OP / Área de 
intervenção 

Projeto/Atividade Objetivo Indicador(es) Meta 2013 UO 

OBJECTIVO ESTRATÉGICO 1 - PROMOVER A CRIAÇÃO DE EMPREGO, PREVENIR E COMBATER O DESEMPREGO   

OP1. Promover a 
inserção no 
mercado de 
trabalho de 
pessoas em 
situação de 
desemprego 

Formação em Gestão 

Criar estruturas ou forma de organização 
autónoma, em entidades sem fins lucrativas, 
produtora de bens e serviços que satisfaçam as 
necessidades reais do mercado e simultaneamente 
capaz de promover a reinscrição socioprofissional 
de desempregados 

Nº de abrangidos 30 
DPPE/DAPE 

e 
DPPE/DAC 

Apoio a pessoas portadoras de 
deficiência 

Apoiar a transição a inserção profissional das 
pessoas portadoras de deficiência 

Nº de abrangidos 10 
DPPE/DAPE 

e 
DPPE/DAC 

Revisão das Medidas ativas de Emprego 

Analisar possíveis alterações de modo a permitir 
que com o mesmo orçamento se consiga colocar 
mais desempregados nos diferentes programas de 
emprego e ao mesmo tempo apoiar mais 
entidades. 

Data de apresentação de relatório de avaliação 
das medidas 

30-Jun DPPE 

Data de apresentação da proposta de revisão de 
UNIVA e Clubes de Emprego 

31-Mar CE 

% de propostas apresentadas ao Conselho 
Diretivo no prazo de 20 dias após definição dos 
respetivos pressupostos 

75% GATJ 

Fomentar a aquisição/validação de 
competências por parte dos 
desempregados 

Elevar os níveis de empregabilidade da população 
ativa 

N.º de candidatos encaminhados para formação 
profissional de acordo com as parcerias 
estabelecidas com CNO e entidades de 
formação profissional 
Peso Indicador: 20% 

900 CE/DCOP 

Assegurar a resposta a públicos 
prioritários no âmbito do PRE 

Assegurar a intervenção sobre grupos 
particularmente vulneráveis a situações de 
desemprego. 

% de DLD que beneficiaram de uma nova 
oportunidade 
Peso Indicador: 30% 

25% 
CE/DCOP, 

DPPE/DAPE 
e DPPE/GC 

% de jovens que beneficiaram de uma nova 
oportunidade  
Peso Indicador: 40% 

40% 
CE/DCOP, 

DPPE/DAPE 
e DPPE/GC 

% de desempregados com baixas qualificações 
que beneficiaram de uma nova oportunidade 
Peso Indicador: 30% 

20% 
CE/DCOP, 

DPPE/DAPE 
e DPPE/GC 



2013 | PLANO DE ACTIVIDADES 

INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA |41 

OP / Área de 
intervenção 

Projeto/Atividade Objetivo Indicador(es) Meta 2013 UO 

OBJECTIVO ESTRATÉGICO 1 - PROMOVER A CRIAÇÃO DE EMPREGO, PREVENIR E COMBATER O DESEMPREGO   

OP1. Promover a 
inserção no 
mercado de 
trabalho de 
pessoas em 
situação de 
desemprego 

Prestar Serviços de 
Avaliação/Orientação/Acompanhamento 
de desempregados 

Acompanhar os desempregados na sua procura 
de emprego, facultando orientação e avaliação 
das suas condições de empregabilidade 

N.º de candidatos envolvidos em atendimento 
individual ao nível da colaboração na escolha 
vocacional, formação e/ou emprego 
Peso Indicador: 25% 

300 CE/DCOP 

N.º de candidatos envolvidos em sessões de 
promoção de competências de empregabilidade 
Peso Indicador: 25% 

900 CE/DCOP 

N.º de candidatos com ativação / reativação do 
dever de apresentação quinzenal 
Peso Indicador: 50% 

5.000 CE/DCOP 

Promover a mobilidade geográfica dos 
desempregados 

Divulgar e promover o acesso a ofertas de 
desemprego de vocação comunitária 

Nº de participantes em ações de Rede Eures 
Peso Indicador: 40% 

1.000 CE/DCOP 

Nº de candidaturas externas criadas ao longo do ano 
Peso Indicador: 40% 

450 CE/DCOP 

Nº de sessões de seleção para ofertas de emprego 
comunitárias realizadas com recurso a tecnologias 
que evitem a deslocação da entidade empregadora 
à região 
Peso Indicador: 20% 

2 CE/DCOP 

Promover o acompanhamento de grupos 
de desempregados desfavorecidos 

Contribuir para a (re)inserção social e 
profissional de grupos em risco de exclusão 
social 

Nº de beneficiários do RSI, pessoas sem-abrigo, 
mulheres vítimas de violência doméstica que 
beneficiaram de uma colocação, participação em 
programa de emprego ou formação, ou de uma 
intervenção técnica de informação e orientação 
profissional 

800 CE/DCOP 

OP2: Garantir a 
captação de 
ofertas de 
emprego 

Ofertas de emprego captadas 
Optimização do serviço de recrutamento e 
seleção oferecido às pessoas  

Nº de ofertas de emprego 1.500 
CE/DCOP; 

DPPE/DAPE 
e DPPE/DAC 

OP3: Garantir um 
Índice de satisfação 
de ofertas de 
emprego elevado 

Garantir um Índice de satisfação de 
ofertas de emprego elevado 

Proceder a melhorias de serviço tendo em vista 
uma melhor satisfação das ofertas de emprego 
recolhidas 

Índice de satisfação das ofertas 
Nº de colocações no ano / (Nº ofertas por satisfazer 
no final do ano + Nº ofertas captadas ao longo do 
ano) 

75% 
CE/DCOP; 

DPPE/DAPE 
e DPPE/GC 



2013 | PLANO DE ACTIVIDADES 

INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA |42 

OP / Área de 
intervenção 

Projeto/Atividade Objetivo Indicador(es) Meta 2013 UO 

OBJECTIVO ESTRATÉGICO 2 - MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS   

OP4: Aferir e 
melhorar a 
satisfação dos 
clientes externos 

Apuramento do grau de satisfação dos 
utentes 

Avaliar a opinião dos utentes para ter acesso sobre 
o que é prioritário em matéria de onde agir para 
melhorar o desempenho da organização. 

Nível de satisfação dos utentes 
Peso Indicador: 100% 

3,0 
Todas as 

UO 

Prazo decorrido entre realização do inquérito e 
a apresentação do relatório 

40 dias DPPE/DPE 

Aferição do nível de satisfação dos 
utentes do atendimento da Divisão de 
Análise e Promoção de Emprego 

Avaliar a satisfação dos utentes atendidos pela 
DAPE de modo a implementar melhorias no 
desempenho 

Nível de satisfação dos utentes do atendimento 
da DAPE 

3 DPPE 

Aferição do nível de satisfação das 
entidades apoiadas no âmbito das 
medidas de emprego 

Avaliar a satisfação das entidades apoiadas no 
âmbito de modo a implementar melhorias no 
desempenho 

Nível de satisfação das entidades apoiadas no 
âmbito dos programas de emprego 

3 DPPE 

Reduzir o tempo médio de análise de 
candidaturas 

Melhorar os níveis de eficiência e qualidade 
operacional 

Nº de processos de criação de postos de 
trabalho e da criação do próprio emprego 
analisados no prazo de 65 dias desde a sua 
recepção / Nº de processos 

75% DPPE/DAPE 

Reduzir o tempo de análise de pedidos de 
pagamento 

Melhorar os níveis de eficiência e qualidade 
operacional 

Nº de pedidos de pagamento analisados no 
prazo de 30 dias desde a sua recepção / Nº de 
pedidos de pagamento 

75% DPPE/DAC 

OP5: Desenvolver 
uma gestão de 
pessoal na 
perspectiva da 
valorização 
profissional e da 
motivação 

Apuramento do grau de satisfação dos 
colaboradores 

Medir e apurar o grau de satisfação dos 
colaboradores e o grau de motivação 

Nível de motivação e satisfação interna dos 
funcionários 
Peso Indicador: 100% 

3,0 
Direção e 
restantes 

UO 

Prazo decorrido entre realização do inquérito e 
a apresentação do relatório 

30 dias DPPE/DPE 

Plano de Formação 

Contribuir para que a formação seja uma 
oportunidade para todos e responda de forma mais 
imediata e efetiva às necessidades dos postos de 
trabalho e às responsabilidades do curto e médio 
prazos do IEM. 

Elaboração e apresentação do Plano de 
Formação para 2014 
Peso Indicador: 20% 

30-Set DAF 

% de colaboradores que frequentaram pelo 
menos 7 horas de formação ao longo de 2013 
Peso Indicador: 80% 

60% DAF 
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OP / Área de 
intervenção 

Projeto/Atividade Objetivo Indicador(es) Meta 2013 UO 

OBJECTIVO ESTRATÉGICO 2 - MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS   

OP6: Melhorar a 
comunicação e 
visibilidade 
institucional 

Ações de divulgação das medidas ativas 
de emprego 

Reforçar a imagem institucional do IEM através 
de ações de divulgação das medidas ativas de 
emprego e aumentar a qualidade dos serviços 
prestados 

Nº de ações de divulgação  
Peso Indicador: 50% 

9 DPPE 

Nº de participantes 
Peso Indicador: 50% 

240 DPPE 

Elaboração e divulgação de newsletter 
sobre medidas de emprego e temas 
relacionados com criação de empresas 

Permitir uma maior divulgação dos serviços 
prestados pelo IEM e as boas-práticas 

Nº de newsletters divulgadas 3 DPPE 

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

Promover a acessibilidade aos serviços de 
emprego 

Data de entrada em produção 30-Jun DIGIE 

OP7: Simplificar e 
agilizar processos e 
circuitos internos 

Reorganização e redefinição dos 
procedimentos no Centro de Emprego 

Agilizar procedimentos, de modo a melhorar 
prazos e circuitos, reduzir a utilização de recursos 
e aumentar a satisfação dos utentes. 

Nº de notas informativas/ normas elaboradas ao 
longo do ano referentes à (re)definição de 
procedimentos interno no Centro de Emprego 

3 
CE/DCOP e 

CE/DPD 

Implementar metodologia para 
cumprimento do dever de apresentação 
quinzenal no ato de requerimento de 
prestações de desemprego. 

Agilizar o início do processo de apresentação 
quinzenal para beneficiários de prestações de 
desemprego 

Data de entrada em vigor da metodologia 30-Abr CE/DCOP 

Disponibilizar o acesso online ao histórico 
de apresentações quinzenais, para 
beneficiários do subsídio de desemprego. 

Evitar a emissão de comprovativos relativos a 
cada deslocação do beneficiário, quer aos 
serviços de emprego quer aos serviços 
protocolados 

Data de entrada em funcionamento do acesso 
online ao histórico de apresentações quinzenais, 
para beneficiários do subsídio de desemprego. 

30-Abr CE/DCOP 

Implementação de convocatórias por 
SMS 

Reduzir custos e agilizar a comunicação com os 
utentes do IEM 

Data de apresentação de relatório (levantamento 
de requisitos, apresentação de soluções e 
estimativa de custos) 

30-Set 
CE/DCOP e 

DIGIE 

Levantamento soluções Open-Source 
para gestão documental 

Fomentar a valorização tecnológica 

Apresentação relatório 
Peso do indicador: 80% 

30-Set DIGIE 

Implementação solução para testes 
Peso do indicador: 20% 

31-Out DIGIE 

Manual de Procedimentos dos Recursos 
Humanos e do Expediente 

Dotar os técnicos de informação detalhada dos 
respetivos procedimentos e circuitos 

Data de apresentação do manual 30-Set DAF 
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OP / Área de 
intervenção 

Projeto/Atividade Objetivo Indicador(es) Meta 2013 UO 

OBJECTIVO ESTRATÉGICO 3 - PROMOVER A MELHORIA DO MODELO DE GESTÃO DO IEM       

OP8: Criar e/ou 
desenvolver 
mecanismos de 
controlo, 
acompanhamento 
e monitorização da 
estratégia e das 
atividades 

Revisão dos principais indicadores de 
atividade e de gestão da DPPE 

Fornecer indicadores de atividade e de gestão 
tendo por base um levantamento das 
necessidades por área e nível de gestão 

Data de apresentação de proposta 31-Dez DPPE 

Acompanhamento do Plano Regional de 
Emprego 

Estabelecer as diretrizes, linhas de intervenção 
metas e instrumentos em matéria de emprego 
para a Região da Madeira 

Data de apresentação de relatório de 
acompanhamento 

30-Out DPPE/DPE 

OP9: Melhorar o 
sistema de gestão 
e controlo 
financeiro 

Criação de relatório mensal de controlo 
orçamental 

Dotar o IEM de um instrumento de monitorização 
e avaliação dos indicadores de execução 
orçamental 

Data de apresentação de proposta de relatório 15-Mar DAF 

OP10: Garantir o 
acompanhamento 
dos projetos 
informáticos e o 
bom 
funcionamento 
dos sistemas de 
informação 

Implementação dos mapas de 
assiduidade online 

Agilizar os processamentos dos pagamentos de 
bolsas de medidas ativas de emprego 

Data de entrada em produção 31-Mai DIGIE 

Registo pedidos pagamento online 
Agilizar o processamento dos pedidos de 
pagamento 

Data de entrada em produção 31-Jul DIGIE 

Controlo dos prazos dos processos no 
âmbito dos programas de emprego 

Facilitar o controlo de prazos de execução Data de entrada em produção 31-Ago DIGIE 

Disponibilização de templates SIIFSE por 
e-mail - via SIGPE-Web  

Garantir a segurança dos dados Data de entrada em produção 27-Fev DIGIE 

Apresentação de projeto para reforma 
dos sistemas de informação 

Estudo dos sistemas implementados, e das 
necessidades de evolução e de comunicação 
entre sistemas 

Data de conclusão do levantamento de requisitos 30-Nov DIGIE 

Renovação Hardware e Software de 
Suporte do Centro de Dados 

Garantir o funcionamento do centro de dados 
Data de apresentação de proposta à Direção 
Regional de Informática 

30-Abr DIGIE 

Sincronização de dados entre o CE e a 
Segurança Social 

Otimizar análise processos de subsídio 
desemprego 

Data de implementação sistema de sincronização 
de dados 

30-Nov DIGIE 
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OP / Área de 
intervenção 

Projeto/Atividade Objetivo Indicador(es) Meta 2013 UO 

ÁREAS DE INTERVENÇÃO         

Área de programas 

Formação dos animadores das UNIVAs e 
Clubes de Emprego 

Atualização de conhecimentos dos animadores 
permitindo que os mesmos possam desempenhar 
da melhor forma as suas funções. 

Data de conclusão da formação contínua 31-Dez CE/DCOP 

Coordenar e acompanhar os Clubes de 
Emprego e UNIVA 

Facilitar o acesso aos serviços de emprego 
residentes nos diferentes concelhos da Região 
Autónoma da Madeira 

N.º de reuniões efectuadas com os animadores 
dos CE_UN para acompanhamento das atividades 
por eles desenvolvidas 
Peso do indicador: 35% 

2 CE/DCOP 

Data de disponibilização de material de suporte  à 
intervenção dos clubes de emprego e UNIVA no 
âmbito das Técnicas de Procura Ativa de Emprego 
Peso do indicador: 10% 

31-Dez CE/DCOP 

N.º de visitas de acompanhamento e verificações 
no local efectuadas 
Peso do indicador: 15% 

36 CE/DCOP 

N.º de pedidos de reembolso verificados no prazo 
de 15 dias após a sua receção/N.º de pedidos de 
reembolsos 
Peso do indicador: 40% 

85% DAF 

Revisão integral das minutas das medidas 
de emprego reformuladas 

Facilitar a atividade dos trabalhadores afetos à 
área dos programas de emprego decorrente da 
uniformização dos documentos 

% de minutas (termos de responsabilidade; 
acordos, despachos de concessão…) revistas no 
prazo de 10 dias úteis após a publicação da 
respetiva Portaria 

90% 
GATJ, DPPE 

e CE 

Revisão dos Manuais de Procedimentos 
das Medidas ativas de Emprego 

Dotar os técnicos e os beneficiários das medidas 
de informação detalhado dos procedimentos a 
ter no âmbito das medidas ativas de emprego 

% de adaptações realizadas no prazo de 10 dias 
úteis após a data de entrada em vigor de 
alteração significativa de procedimento 

90% DPPE 

Acompanhamento da atividade OREPP 
Desempenhar as funções delegadas pelo Instituto 
de Desenvolvimento Regional  

Montante de pagamentos aprovados que foi alvo 
de verificação no local / Montante de pagamentos 
aprovados 

30% DPPE/DAC 

Área do Mercado 
de Emprego 

Instruir e analisar os requerimentos de 
Prestações Desemprego 

Garantir o envio dos requerimentos de 
Prestações de Desemprego ao CSSM, 
devidamente instruídos. 

Nº de processos de prestações instruídos 
enviados para CSSM no prazo de 10 dias úteis 
desde a data de entrada / Nº de requerimentos 
de Prestações Desemprego entrados 

95% CE/DPD 
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OP / Área de 
intervenção 

Projeto/Atividade Objetivo Indicador(es) Meta 2013 UO 

ÁREAS DE INTERVENÇÃO         

Área do Mercado 
de Emprego 

Analisar os processos graciosos de 
exposição, reclamação e recursos 
relativos a indeferimentos e cessações de 
prestações de desemprego 

Dar resposta às reclamações dos utentes 
N.º de pareceres elaborados nos prazos 
previstos/Total de processos  

95% CE/DPD 

Atualizar os dados relativos aos utentes, 
por cruzamento com os dados da CSSM 

Garantir a atualização das fichas individuais dos 
utentes subsidiados 

Nº de alterações mensais das situações 
individuais dos subsidiados registadas no prazo de 
30 dias úteis após a sua recepção/ total de 
alterações aos dados individuais dos subsidiados 
recebidas 
Peso do indicador: 80% 

95% CE/DPD 

Nº de ficheiros mensais para cruzamento de 
dados com a Segurança Social que não 
ultrapassaram o prazo previsto de execução / Nº 
de ficheiros a executar 
Peso do indicador: 20% 

80% DIGIE 

Manter atualizadas as candidaturas de 
desempregados não subsidiados 

Assegurar a atualização da informação relativa 
aos candidatos à procura de emprego 

% de candidaturas de desempregados não 
subsidiados sem contato com o IEM há 2 meses 
que foram alvo de envio do cartão postal C7 

95% CE/DCOP 

Gerir os incumprimentos de candidatos 
subsidiados 

Dar cumprimento à legislação aplicável 
relativamente ao incumprimento de candidatos 
subsidiados 

Nº de incumprimentos de subsidiados por falta a 
convocatória tratados no 6º dia após a data da 
falta/ Nº total de incumprimentos por falta a 
convocatória 
Peso do indicador: 50% 

95% CE/DPD 

Nº de incumprimentos do dever de apresentação 
quinzenal dos subsidiados tratados no 6º dia após 
a data da falta/ Nº total de incumprimentos do 
dever de apresentação quinzenal 
Peso do indicador: 50% 

95% 
CE/DCOP e 

CE/DPD 

Promover o cumprimento do dever de 
apresentação quinzenal em função da 
proximidade da residência do beneficiário 
de Prestações de Desemprego 

Permitir o cumprimento do dever de 
apresentação quinzenal nos vários concelhos da 
RAM 

N.º de parcerias estabelecidas para efeitos de 
cumprimento do dever de apresentação 
quinzenal tendo em conta a proximidade de 
residência 

2 CE/DCOP 
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OP / Área de 
intervenção 

Projeto/Atividade Objetivo Indicador(es) Meta 2013 UO 

ÁREAS DE INTERVENÇÃO         

Área financeira 

Elaboração da conta de gerência de 2012 

Apuramento de resultados, encerramento de 
contas e recolha dos documentos necessários à 
compilação dos elementos obrigatórios à 
elaboração da conta de gerência 

Prazo de apresentação da conta de gerência 30-Abr DAF/NCO 

Elaboração do orçamento para 2014 

Assegurar todos os procedimentos que visam a 
elaboração do Orçamento, assim como, garantir a 
sua exequibilidade salvaguardando financeiramente 
os seus compromissos assumidos e a continuidade 
da sua atividade enquanto entidade com 
competência na área do emprego na RAM 

Prazo de apresentação do orçamento 

A definir 
pela DROC 
através de 

circular 

DAF/NCO 

Relatório mensal de controlo orçamental 
Dotar o IEM de informação sobre os principais 
indicadores de execução orçamental 

Nº de relatórios distribuídos até ao 10º dia útil 
do mês 

8 DAF 

Atualizar o Manual de Controlo Interno 
Atualizar e reajustar o Manual de Controlo Interno 
de acordo com as alterações propostas/necessárias 

Data de conclusão da 1ª revisão 29-Jun DAF/NCO, 
DAF/NEPC, 
e DAF/NV Data de conclusão da 2ª revisão 31-Dez 

Gestão do Aprovisionamento 
Gerir de forma permanente, os bens e serviços 
necessários e adequados ao exercício da atividade 
do IEM 

Nº de ações realizadas no prazo estipulado/ nº 
de ações a realizar 

95% DAF/NEPC 

Inventário e cadastro do património do 
IEM 

Dispor de um cadastro do património afeto ao IEM 
atualizado 

Data de conclusão da identificação e 
etiquetagem de todos os bens 

31-Mai DAF/NEPC 

Área recursos 
humanos 

Gestão corrente da área de recursos 
humanos 

Gerir de forma eficaz os aspetos administrativos 
inerentes à área de RH, no estrito cumprimento das 
normas legais aplicáveis 

Nº de ações realizadas no prazo estipulado/ nº 
de ações a realizar 

95% DAF/NRH 

Processamento de remunerações e 
outros abonos 

Garantir de forma atempada o registo da 
assiduidade e do processamento dos vencimentos 
no SIAG-AP 

Nº de ações realizadas no prazo estipulado/ nº 
de ações a realizar 

95% DAF/DV 

Elaboração do Balanço Social 2012 
Dotar o IEM de uma ferramenta de gestão ao nível 
dos recursos humanos 

Prazo para apresentação do documento 30-Mar DAF/NRH 
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OP / Área de 
intervenção 

Projeto/Atividade Objetivo Indicador(es) Meta 2013 UO 

ÁREAS DE INTERVENÇÃO         

Área de 
planeamento 

Relatório de atividades 2012 Elaborar o relatório de atividades Data de conclusão 15-Abr DPPE/DPE 

Monitorização da performance do PA e 
SIADAP 1 e PIDDAR 2013 

Aumentar a qualidade dos serviços prestados 
mediante a criação de um conjunto de 
instrumentos de recolha e acompanhamento de 
forma a detectar eventuais constrangimentos, 
avaliar o esforço para atingir e superar metas 

Data de apresentação de resultados do 1º trim. 
Peso de cada indicador: 33% 

15-Mai DPPE/DPE 

Data de apresentação de resultados do 2º trim. 15-Ago DPPE/DPE 

Data de apresentação de resultados do 3º trim. 15-Nov DPPE/DPE 

Plano de atividades 2014 

Coordenar em articulação com as restantes 
Unidades Orgânicas a elaboração do PA orientada 
para a concretização de objectivos e metas e do 
PIDDAR 

Data de apresentação da proposta do Plano 30-Nov DPPE/DPE 

Mapa de previsão do PIDDAR para 2014 
Apresentar o plano dos projetos em termos de 
valores físicos e financeiros 

Data de apresentação do PIDDAR 
No prazo 
solicitado 
pelo IDR 

DPPE/DPE 

Área de 
estatísticas 

Boletins do mercado de emprego e das 
medidas ativas de emprego 

Dotar o IEM de informação sobre o mercado de 
emprego e medidas ativas de emprego 

Nº de boletins mensais do mercado de emprego 
distribuídos até ao final do 2º dia útil do mês 
seguinte 
Peso do indicador: 40% 

11 DPPE/DPE 

Nº de boletins mensais dos programas de 
emprego distribuídos até ao final do 10º dia útil 
do mês seguinte 
Peso do indicador: 40% 

9 DPPE/DPE 

Data de elaboração do Boletim Anual 
Peso do indicador: 20% 

15-Abr DPPE/DPE 

Participação nos Trabalhos do Eurostat e 
MISEP 

Fornecer dados estatísticos sobre o mercado de 
emprego regional  

Datas de entrega dos contributos do IEM 

Datas 
definidas 

extername
nte  

DPPE/DPE 

Dashboard do IEM 
Dotar o IEM de um instrumento de monitorização 
que contenha os indicadores mais importantes 

Nº de dashboards atualizados e distribuídos em 
simultâneo com os boletins estatísticos mensais 

20 DPPE/DPE 
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OP / Área de 
intervenção 

Projeto/Atividade Objetivo Indicador(es) Meta 2013 UO 

ÁREAS DE INTERVENÇÃO         

Área jurídica 

Apoio jurídico a todo o IEM 
Prestar o melhor apoio técnico jurídico a todas as 
unidades orgânicas do IEM 

Nº de pareceres e informações elaborados no 
prazo máximo de 10 dias úteis / n.º de pedidos 
de apoio jurídico 

90% GATJ 

Análise de recursos hierárquicos, ações 
intentadas contra o IEM 

Defesa dos interesses do IEM 
N.º recursos, reclamações e ações respondidas 
com pelo menos 10 dias antes do fim do prazo 
de resposta/n.º de processos entrados 

90% GATJ 

Instrução de processos para cobrança 
coerciva 

Visa obter a restituição de verbas decorrentes dos 
incumprimentos dos apoios concedidos 

Nº de processo de cobrança coerciva instruídos 
nos prazos internamente fixados nas diferentes 
fases / Nº de processos de incumprimento 
recebidos 

90% GATJ 

Disponibilização na intranet de toda a 
legislação de interesse para o IEM 

Dar a conhecer a todos os colaboradores de forma 
imediata tudo o que é publicado no D.R , JORAM e 
JOUE e que seja de interesse para a atuação do IEM 

Nº de diplomas divulgados até ao dia seguinte 
ao da distribuição/ Nº de diplomas 
disponibilizados 

90% GATJ 

Controle das insolvências publicadas no 
Portal Citius 

Desencadear os processos de reclamação de 
créditos junto ao administrador de insolvência caso 
as empresas sejam apoiadas pelo IEM com o 
objetivo de vir a receber algumas verbas 

Preparação da reclamação de créditos a enviar 
ao mandatário do IEM, com 10 dias úteis de 
antecedência do termo do prazo / Nº total de 
insolvências publicadas no portal Citius de 
entidades apoiadas pelo IEM 

90% GATJ 

Instrução de processos de entrada de 
estrangeiros extra comunitários na 
Região 

Responder aos utentes com a maior brevidade 
possível 

N.º de pedidos respondidos no prazo máximo de 
5 dia úteis/n.º de pedidos total 

95% GATJ e CE 

Área de 
informática 

Controlo prazos execução Melhorar qualidade do serviço 

Nº de tarefas/atividades que não ultrapassaram 
o prazo previsto de execução/ Nº de 
tarefas/atividades a realizar 
Peso do indicador: 60% 

80% DIGIE 

Nº de tarefas/atividades sem ação corretiva 
executada / Nº de tarefas/atividades realizadas 
Peso do indicador: 40% 

80% DIGIE 

Administração site IEM e intranet 
Garantir a disponibilização de dados por meios 
electrónicos 

Nº de solicitações de divulgação de informação 
no site do IEM que não ultrapassaram o prazo 
previsto de execução / Nº de solicitações 
Peso do indicador: 60% 

95% DIGIE 
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OP / Área de 
intervenção 

Projeto/Atividade Objetivo Indicador(es) Meta 2013 UO 

ÁREAS DE INTERVENÇÃO         

Área de 
informática 

Administração site IEM e intranet 
Garantir a disponibilização de dados por meios 
electrónicos 

Nº de solicitações de divulgação de informação 
na intranet do IEM que não ultrapassaram o 
prazo previsto de execução / Nº de solicitações 
Peso do indicador: 40% 

95% DIGIE 

Administração do sistema informático 
SIGPE 

Assegurar o correto funcionamento e manutenção 
do SIGPE 

Nº de anomalias tratadas / Nº de anomalias 
detectadas 

95% DIGIE 

Emissão de ficheiro e de declarações de 
descontos de IRS 

Assegurar em tempo útil a disponibilização da 
informação relativa aos descontos de IRS dos 
participantes em medidas ativas de emprego, 
funcionários e prestadores de serviços 

Data de conclusão da impressão das declarações 
de IRS dos participantes nas medidas ativas de 
emprego 
Peso do indicador: 60% 

20-Mar DIGIE 

Data de disponibilização da informação relativa 
aos descontos de IRS dos participantes em 
medidas ativas de emprego, funcionários e 
prestadores de serviços sob a forma de ficheiro 
para integração no SIAG-AP 
Peso do indicador: 40% 

20-Mar DIGIE 

Preparação e disponibilização de dados 
relativos aos pagamentos no âmbito dos 
programas de emprego 

Assegurar em tempo útil a informação necessária 
ao pagamento das bolsas, incluindo os retroativos 
e os descontos para segurança social dos bolseiros 
e do IEM 

Nº de ficheiros de descontos para a segurança 
social que não ultrapassaram o prazo previsto 
de disponibilização / Nº de ficheiros a 
disponibilizar 
Peso do indicador: 30% 

80% DIGIE 

Nº de ficheiros de pagamento de bolsas para o 
Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito 
Público, I.P. (IGCP) que não ultrapassaram o 
prazo previsto de disponibilização / Nº de 
ficheiros a disponibilizar 
Peso do indicador: 40% 

80% DIGIE 

Nº de ficheiros de pagamento de bolsas para 
integração no SIAG-AP que não ultrapassaram o 
prazo previsto de disponibilização / Nº de 
ficheiros a disponibilizar 
Peso do indicador: 30% 

80% DIGIE 
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OP / Área de 
intervenção 

Projeto/Atividade Objetivo Indicador(es) Meta 2013 UO 

ÁREAS DE INTERVENÇÃO         

Área de 
informática 

Execução de processo semanal de seleção 
de projetos para verificações no local 

Selecionar projetos para verificação no local   
Nº de semanas com 2 processos de seleção 
manual de projetos para verificação no local / 
Nº de semanas 

90% DIGIE 

Preparação de dados para emissão 
Templates SIIFSE 

Efetuar as operações de suporte à extração dos 
dados para pedidos de reembolso no SIIFSE 

Nº de processos de emissão de template que 
não ultrapassaram o prazo previsto de 
execução/ Nº de templates a emitir 

80% DIGIE 

Área de promoção 

Responder às solicitações dos diversos 
Serviços do IEM e da Secretaria Regional 
dos Assuntos Sociais em matéria de 
divulgação 

Dotar os diferentes Serviços do IEM e da SRAS dos 
melhores meios de divulgação 

N.º de solicitações efectuadas no prazo 
solicitado/ N.º de solicitações recebidas 

90% 
Órgãos de 
Assessoria 

e Apoio 

Área 
organizacional 

Adaptar e organizar um espaço para o 
arquivo intermédio e morto do IEM 

Adaptação e organização de um espaço físico para 
instalação do arquivo do IEM 

Data de conclusão da arrumação dos dossiers de 
acordo com o layout aprovado 

30-Set DAF 

Gestão corrente da área de expediente 
Garantir a organização, acompanhamento, 
tratamento e distribuição da entrada e saída de 
correspondência 

Nº de ações realizadas no prazo definido/ Nº de 
ações a realizar 

95% DAF/NESG 

Área de 
secretariado 

Assegurar o atendimento telefónico dos 
serviços 

Assegurar o atendimento telefónico dos serviços 
transmitindo uma imagem profissional, de eficácia 
e capacidade de resposta aos pedidos dos seus 
interlocutores externos 

n.º anual de incorreções verificadas (uso da 
técnica do "cliente mistério") - universo 12 
vezes/ano 

2 DAF 

Área de 
instalações e de 
equipamentos 

Manutenção de bens e de equipamentos 
da sede 

Assegurar a gestão, manutenção e conservação das 
instalações, dos bens e dos equipamentos 

Definir regras de atuação em caso de avarias de 
equipamentos 
Peso do indicador: 50% 

31-Mai DIGIE 

Nº de processos de reparação desencadeados 
até ao final do dia útil seguinte à comunicação 
da avaria/ nº de avarias comunicadas 
Peso do indicador: 50% 

90% DIGIE 

Meios audiovisuais e salas de formação 
Coordenação dos meios audiovisuais e salas de 
formação 

Nº de não-conformidades reportadas nas fichas 
de avaliação 

De 5 a 10 DIGIE 
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2. Mecanismos de acompanhamento e monitorização do plano 

 

O presente plano requer uma monitorização do grau de execução dos objetivos e projetos/ atividades a 

desenvolver em 2013. 

Assim, no âmbito da implementação de uma gestão por objetivos e na operacionalização da estratégia 

existirão dois mecanismos de coordenação e monitorização. 

 Monitorização trimestral do nível de execução do Plano de Atividades e SIADAP-RAM 1 

Tendo por objetivo a apresentação de informação referente à avaliação trimestral do estado e 

progresso dos objetivos operacionais para o IEM (SIADAP-RAM 1) e para as unidades orgânicas 

(Plano de Atividades), apresentando os desvios e as medidas corretivas a adoptar. 

 Reuniões entre a Direção do IEM e os Diretores das Unidades Orgânicas 

Com uma periodicidade a determinar superiormente para discussão de eventuais revisões ou 

novas orientações face a situações que condicionem a atividade do IEM. 

Para o sucesso da realização do PA é necessário que as UO desenvolvam instrumentos internos de 

registo e acompanhamento da execução quer dos objetivos quer dos projetos/atividades identificando 

os desvios e mantendo as fontes de verificação sempre atualizadas e organizadas. 

Caberá à DPPE/DPE a recolha e tratamento da informação que permita efetuar uma avaliação conforme 

proposto acima. 
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Capítulo V - RECURSOS 

 

1. Recursos humanos 

Efetivos em 31-12-2012 

No final de 2012, o IEM dispõe de um total de 106 colaboradores, que se traduz numa redução face aos 

anos anteriores, mais expressiva face a 2011, decorrente da transferência do Parque Desportivo dos 

Trabalhadores para a Direção Regional de Juventude e Desporto. 

Os grupos profissionais com maior representação são os Técnicos Superiores (26), seguindo-se os 

Assistentes Técnicos (30) e os Assistentes Operacionais (21). 

Quadro V - Distribuição de recursos humanos por cargo/carreira 

Cargo / carreira 
31 dez 

2010 

31 dez 

2011 

31 dez 

2012 

Dirigente 12 12 11 

Carreira de Técnico Superior 26 25 26 

Carreiras e Categorias Subsistentes 16 16 16 

Carreiras e Corpos Especiais 2 2 2 

Carreira de Assistente Técnico 30 30 30 

Carreira de Assistente Operacional 28 27 21 

Total 114 112 106 

 

Da análise ao total de efetivos em exercício de funções, constata-se que de entre as várias Unidades 

Orgânicas que integram o IEM, a Direção de Planeamento e Promoção de Emprego (DPPE) e o Centro de 

Emprego (CE), são aquelas que absorvem cerca de metade do total dos recursos humanos (52 

colaboradores), seguindo-se os Órgãos de Assessoria e de Apoio que totalizam 35 colaboradores por via 

da centralização dos Assistentes Operacionais que prestam apoio transversal às restantes UO, e dos 

colaboradores que estão afetos à Zona de Lazer do Montado do Pereiro.  
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Quadro VI - Distribuição de recursos humanos por unidade orgânica 

Categoria / Cargo 
Conselho 
Diretivo 

DPPE CE DAF 
Órgãos de 

Assessoria e de 
Apoio* 

Total 

Dirigente 3 3 3 1 1 11 

Técnico Superior - 12 7 2 5 26 

Carreiras e Cat. Subsistentes - 3 8 3 2 16 

Carreiras e Corpos Especiais - - - - 2 2 

Assistente Técnico - 9 7 10 4 30 

Assistente Operacional - - - - 21 21 

Total 3 27 25 16 35 106 

* Inclui 6 colaboradores afetos à Zona de Lazer do Montado do Pereiro 

 

Quanto à distribuição dos colaboradores por nível etário, verifica-se que os grupos etários mais 

representativos estão compreendidos entre os 45 e os 49 anos (40 colaboradores) e até os 39 anos (33 

colaboradores), representando 73% do total.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico I - Distribuição dos efetivos por nível etário 

 

Relativamente à estrutura habilitacional, é de salientar que o grupo mais representativo, cerca de 

35,8%, é detentor de Licenciatura, seguindo-se os detentores do 12º ano de escolaridade com 31,1%.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico II - Distribuição dos efetivos por nível de escolaridade 
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Evolução prevista  

O IEM deverá, ao longo do decurso de 2013, ver o seu total de efetivos reduzido, na sequência da 

transferência da gestão da Zona de Lazer do Montado do Pereiro para outro departamento 

governamental. Assim, prevê-se a desvinculação ao IEM de 6 colaboradores, 5 dos quais da carreira de 

Assistente Operacional e 1 integrado na carreira de Assistente Técnico.  

Para além desta situação, não se antevê qualquer proposta de alteração do número de recursos humanos, 

estabelecendo-se o total de efetivos em 100 colaboradores como previsão para 31 de dezembro de 2013. 

Em termos de formação profissional, o IEM apoiará e organizará todas as ações que ao longo do ano de 

2013 sejam consideradas necessárias para a qualificação dos seus recursos humanos, recorrendo à 

participação em ações promovidas internamente pela Direção Regional da Administração Pública Local 

(DRAPL), em parceria com o Instituto Nacional de Administração (INA), mas também e sempre que 

possível, à colaboração com demais organismos do governo regional e colaboradores do próprio IEM. 

Prevê-se que em 2013, o Instituto efetue um diagnóstico de necessidades de formação, tendo por 

objetivo elevar o nível de capacitação dos seus colaboradores para desenvolver serviços e estratégias 

pertinentes ao bom desempenho das suas funções. 

 

2. Recursos financeiros 

A elaboração do orçamento para 2013 assenta no Plano de Atividades do IEM, que traduz os objetivos a 

alcançar, e na convicção que o planeamento efetuado pelo IEM, para 2013, para combater o desemprego 

só será exequível com os meios financeiros que se espera sejam aprovados, permitindo concretizar os 

objetivos propostos. 

A proposta de orçamento para 2013 tem ainda subjacentes as seguintes orientações: 

- Execuções orçamentais de 2011 e do terceiro semestre de 2012; 

- Objetividade na previsão das receitas e das despesas; 

- Descrição pormenorizada das despesas orçamentadas. 

Os recursos financeiros do IEM decorrem de dois tipos de fontes de financiamento: por um lado, do 

Orçamento Regional por outro, as receitas próprias que englobam as verbas comunitárias, a saber, o 

Fundo Social Europeu para os projetos inscritos no Plano de Investimentos (PIDDAR) cujas verbas 

recebidas destinam-se única e exclusivamente aos programas/projetos de medidas ativas de emprego. 
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De modo a alcançar os seus objetivos e concretizar as atividades e projetos previstos, o IEM dispõe, para 

o ano de 2013 de 15.265.425 euros, que representa uma redução de face aos valores -11,0% de 2012 

corrigidos e de -23,5% face a 2011. 

 

Quadro VII – Orçamento da receita de 2011 a 2013 

 2011* 2012* 2013 

TOTAL 19.959.918 17.145.737 15.265.425 

Serviços e Fundos Autónomos 4.900 1.654 1.654 

Orçamento da Região 9.581.709 14.976.207 14.890.997 

União Europeia – Instituições 10.208.223 1.245.919 171.274 

Outras 164.000 181.743 201.500 

Saldo da gerência anterior 1.086 740.214 - 

* Valores corrigidos atualizados     
 

O orçamento da Região é novamente a fonte de financiamento mais significativa representando 97,5% 

da receita total em 2013, estabilizando o contributo face a 2012 e representando um elevado 

crescimento face a 2011 (+55,4%), traduzindo-se num aumento de cerca de 5,3 milhões de euros.  

Esta evolução colmata apenas parcialmente o esgotamento das verbas do Fundo Social Europeu, que 

decresce em cerca de -10 milhões de euros face a 2011. 

O orçamento relativo à despesa decompõe-se em orçamento de funcionamento que corresponde a 

2.344.331 euros (15,4%) e do Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da 

Região Autónoma da Madeira (PIDDAR) que totaliza 12.921.094 euros (84,6%) 

 

Quadro VIII – Orçamento da despesa de 2011 a 2013 

 2011 2012 2013 

TOTAL  19.959.918 17.145.737 15.265.425 

Orçamento de Funcionamento 2.505.000 2.169.347 2.344.331 

Despesas com pessoal 2.450.000 2.097.628 2.291.924 

Outras despesas 55.000 71.719 52.407 

Orçamento do PIDDAR 17.454.918 14.976.390 12.921.094 

Plano Regional de Emprego 17.367.023 14.747.413 12.591.844 

Melhoria e Reord. Rede de Infr. Desportivas e Recreio 60.000 13.606 0 

Modernização Administrativa e Governo Eletrónico 0 195.130 324.891 

Cooperação Interregional 27.895 20.241 4.359 
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OE1 Promover a criação de emprego, prevenir e combater o desemprego.
OE2 Melhorar a qualidade dos serviços prestados.
OE3 Promover a melhoria do modelo de gestão do IEM.

Objectivos Operacionais
Meta 

Ano n-1 

Meta 

Ano n

Não 

atinge
Supera Resultado Classificação Desvios

EFICÁCIA Ponderação de 60%

OB1 Ponderação de 60%

ind 1

Peso

Nº de colocações efectuadas

50%
1.120 1.200 <1.200 >=1.260

ind 2

Peso

Nº de desempregados abrangidos por 

medidas activas de emprego

50%

2.000 2.290 <2.290 >= 2.406

OB2 Ponderação de 20%

Garantir a captação de 

ofertas de emprego

ind 3

Peso

Nº de ofertas captadas ao longo do ano

100%
1.600 1.500 <1.500 >=1.650

OB3 Ponderação de 20%

Garantir um Índice de 

satisfação de ofertas 

de emprego elevado

ind 4

Peso

Índice de satisfação de ofertas de 

emprego

(Nº de colocações no ano/ (nº de 

ofertas por satisfazer no inicio do 

ano+nº de ofertas captadas ao longo do 

ano) x100)

100%

70% 75% <75% >=80%

QUALIDADE Ponderação de 20%

OB4 Ponderação de 100%

ind 5

Peso

Nº de processos de criação de postos de 

trabalho e do próprio emprego 

analisados no prazo de 65 dias desde a 

sua recepção / Nº de processos de 

criação de postos de trabalho e do 

próprio emprego

50%

- 75% <75% >=85%

ind 6

Peso

Nº de pedidos de pagamento analisados 

no prazo de 30 dias desde a sua 

recepção / Nº de pedidos pagamento

50%

- 75% <75% >=85%

EFICIÊNCIA Ponderação de 20%

OB5 Ponderação de 50%

ind 7

Peso

Data de entrada em vigor da 

metodologia para cumprimento do 

dever de apresentação quinzenal no ato 

de requerimento de prestações de 

desemprego.

50%

- 30-Abr
Depois de 

30-Abr

Até 31-

Mar

ind 8

Peso

Data de entrada em funcionamento do 

acesso online ao histórico de 

apresentações quinzenais, para 

beneficiários do subsídio de 

desemprego.

50%

- 30-Abr
Depois de 

30-Abr

Até 31-

Mar

OB6 Ponderação de 50%

ind 9

Peso

Data de entrada em produção dos 

mapas de assiduidade on-line

50%

- 31-Mai
Depois de 

31-Mai

Até 15-

Mai

ind 10

Peso

Data de entrada em produção de 

funcionalidade de registo de pedidos de 

pagamento on-line

50%

- 31-Jul
Depois de 

31-Jul

Até 30-

jun

Simplificar e agilizar 

processos e circuitos 

internos 

Garantir o 

acompanhamento dos 

projetos informáticos e 

o bom funcionamento 

dos sistemas de 

informação

Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM

Missão: O IEM tem por missão a coordenação e execução da política de emprego na Região Autónoma da Madeira, promovendo a criação e a 

qualidade do emprego e combatendo o desemprego, através da implementação de medidas ativas e da execução de ações de promoção de 

emprego

Objectivos estratégicos (OE):

Concretização

Promover a inserção 

no mercado de 

trabalho de pessoas 

em situação de 

desemprego

Melhorar a satisfação 

dos clientes externos
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MEIOS DISPONIVEIS

Recursos Humanos Executados Desvio
Dirigentes - Superior 20 60
Dirigentes - Intermédios 16 128
Carreira de  técnico superior 12 312
Carreiras e corpos especiais 10 20
Carreiras e categorias subsistentes 10 160
Carreira de assistente técnico 8 240
Carreira de assistente operacional 5 105

TOTAL - 1.025

ORÇAMENTO DO IEM,IP-RAM - 2012 - DESPESA

Orçamento (M€) Realizado Desvio

FUNCIONAMENTO

Despesas com o Pessoal
Outras despesas

Subtotal
PIDDAR

Plano Regional de Emprego
Modernização Administrativa e Governo Eletrónico
Cooperação Inter-Regional

Subtotal
TOTAL GERAL

Nº de Efectivos no Organismo Dif.ª
106

Avaliação Desempenho do Serviço Avaliação Desempenho
Eficácia
Eficiência
Qualidade
Avaliação Final do Serviço

Listagem das Fontes de Verificação
Fonte de verificação

Ind 8 - Data de entrada em funcionamento do acesso online ao histórico de apresentações quinzenais, 

para beneficiários do subsídio de desemprego
Disponibilização no Portal do IEM

Ind. 10 - Data de entrada em produção de funcionalidade de registo de pedidos de pagamento on-line Disponibilização no Portal do IEM

Disponibilização no Portal do IEMInd. 9 - Data de entrada em produção dos mapas de assiduidade on-line

Ind. 5 - Tempo médio de análise dos processos de criação de postos de trabalho e do próprio emprego 

(dias)
Sistema de registo de monitorização da DPPE / SIGPE

Ind. 6 - Nº de pedidos de pagamento analisados no prazo de 30 dias desde a sua recepção / Nº de 

pedidos pagamento
Sistema de registo de monitorização da DPPE / SIGPE

Ind 7 - Data de entrada em vigor de metodologia para cumprimento do dever de apresentação quinzenal 

no ato de requerimento de prestações de desemprego.
Orientação Técnica

Ind 2 - Nº de desempregados abrangidos por medidas activas de emprego
Indicadores Mensais das Medidas de Emprego / Sistema Integrado de 

Gestão de Programas de Emprego (SIGPE)

Ind 3 - Nº ofertas de emprego captadas ao longo do ano Boletim do Mercado de Emprego / Sistema CRE

Ind 4 - Índice de satisfação de ofertas de emprego Boletim do Mercado de Emprego / Sistema CRE

Boletim do Mercado de Emprego / Sistema de Apoio ao Centro de 

Emprego (CRE)

Em 31.12.2012 Em 31.12.2013

Ponderação Avaliação Qualitativa
60%
20%
20%

100%

Indicadores

Ind 1 - Nº de colocações efectuadas

4.359
12.921.094
15.265.425

Pontuação Planeados

Estimado

324.891

2.291.924
52.407

2.344.331

12.591.844

Recursos Humanos 
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Para 2013, a redução global de 11% reflete essencialmente a redução da despesa a realizar no âmbito 

do PIDDAR, atenuado pelo acréscimo da despesa de funcionamento face a 2012, na sequência da 

devolução do subsídio de Natal aos funcionários, registando-se inclusivamente um decréscimo de  

-26,9% nas demais despesas necessárias ao funcionamento, estando reduzidas ao mínimo indispensável 

ao normal funcionamento do IEM desde 2011. 

O Plano Regional de Emprego, que traduz as medidas ativas de apoio ao emprego, mantém a tendência 

de decréscimo no período, inscrevendo um valor inferior ao de 2011, em 27,5% e em 14,6% face a 2012, 

continuando a representar a generalidade da despesa prevista, cerca de 82% do total do orçamento do 

IEM. Esta evolução decorre essencialmente da necessidade de contenção da despesa mas também 

contribuiu para a reformulação destas medidas. Assim, de modo a atenuar os efeitos da crise atual, o 

IEM propôs-se reformular as medidas de emprego, nomeadamente ajustando os apoios concedidos à 

realidade laboral atual, para permitir abranger mais desempregados com os recursos disponíveis. 

O orçamento de 2013 do Plano de Investimentos, para além das medidas ativas, inclui o reforço de 

atividades de modernização do IEM, as atividades de cooperação interregional. Face à transição da 

gestão da Zona de Lazer do Montado do Pereiro e do Parque Desportivo dos Trabalhadores para outros 

departamentos do governo regional deixa de estar prevista despesa no âmbito da Rede de 

Infraestruturas Desportivas e de Recreio. 


