
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovação: 

 

Nos termos do Decreto – Lei 183/96 de 27 de setembro, o Plano de Atividades foi aprovado por 
despacho do Presidente do Instituto de Emprego da Madeira, IP – RAM de 13 de abril de 2014 
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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 num afincado 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 2015. 

 

Sidónio Fernandes 

 

Presidente do IEM 
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Capítulo I – APRESENTAÇÃO 

 

1. Metodologia da elaboração do Plano de Atividades 

O Plano de Atividades do Instituto de Emprego da Madeira, IP – RAM (IEM) foi elaborado, em 

conformidade com o Decreto-Lei nº 183/96 de 27 de Setembro, de modo a definir claramente os 

objetivos a alcançar em 2015 pelo IEM e suas Unidades Orgânicas.  

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

recursos humanos e financeiros necessários ao desenvolvimento dos mesmos. 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 2015, 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 2015, 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 2015), 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 

2015, 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, 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 estratégicos 

definidos pelo IEM assumidos para 2015-2017. 

O quarto capítulo apresenta sucintamente a operacionalização dos objetivos estratégicos para 2015, 

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  

 

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. 



2015 | PLANO DE ACTIVIDADES 

INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA |5 

Missão 

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. 

 

Atribuições  

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; 

l) Credenciar as cooperativas, para os efeitos previstos na legislação cooperativa, e manter 

atualizados os dados referentes à sua legalização e atividades;  
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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. 

 

Visão  

A melhor resposta para os que precisam de apoio na área do emprego. 

 

Valores 

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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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). 

 

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; 

 

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 

Após um ano de 2014 considerado decepcionante, as últimas previsões económicas dos principais 

organismos apontam para um ligeiro aumento do crescimento da economia mundial, europeia e nacional 

para os próximos anos. 

O Banco Mundial apresenta os valores mais baixos para o crescimento da economia global, de 2,6% em 

2014, e antecipa que cresça 3% em 2015 e 3,3% em 2016, enquanto o FMI, a Comissão Europeia (CE) e a 

OCDE apontam para valores ligeiramente superiores (3,5%, 3,6% e 3,7% respetivamente, em 2015). 

Embora a ritmos diferentes, todos os organismos apontam para uma melhoria gradual dos principais 

indicadores económicos em 2015 e 2016. 

No entanto estas previsões constituem uma revisão em baixa face às projeções anteriores do FMI, OCDE e 

BM, refletindo o aumento da incerteza e do risco, associadas a um comércio internacional 

persistentemente fraco, às tensões geopolíticas na Ucrânia e Médio Oriente, ao reaparecimento de 

volatilidade nos mercados financeiros, aos baixos preços do petróleo, que terá impactos desiguais ao nível 

dos países, e à persistência de desequilíbrios macroeconómicos. 

As perspectivas de crescimento das economias mais avançadas e das economias emergentes mantêm-se 

condicionadas por fatores estruturais como o envelhecimento populacional e um fraco crescimento da 

produtividade. A União Europeia sofre particularmente o elevado peso do desemprego estrutural e a fraca 

implementação de reformas estruturais e institucionais.  

As previsões de inverno da Comissão Europeia, divulgadas em fevereiro de 2015, apresentam um 

crescimento do Produto Interno Bruto de 1,3% para o conjunto da UE em 2014 e de 0,8% na Zona Euro, 

prevendo que aumente para 1,7 % e 1,3 % em 2015, respetivamente. Em 2016, o crescimento anual 

deverá atingir, 2,1% globalmente e 1,9% na área do euro. 

Embora o crescimento se mantenha num ritmo lento e condicionado pela melhoria de fatores internos à 

União, pela primeira vez desde 2007, as economias de todos os Estados-Membros da União Europeia 

deverão voltar a crescer em 2015. 

Efetivamente, a União Europeia tem demonstrado ritmos diferenciados de crescimento, e em 2015, as 

taxas de crescimento dos Estados-Membros deverão variar bastante, desde 0,2 % (Croácia) até 3,5 % 

(Irlanda). Portugal deverá passar de um crescimento de 1,0% em 2014 para 1,6% em 2015 e 1,7% em 

2016, em função de uma recuperação do consumo interno. 
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No quadro de crescimento económico, antecipa-se alguma recuperação do emprego privado e uma 

redução gradual da taxa de desemprego, embora deva continuar elevada nos próximos anos, quer a nível 

regional, quer nacional ou europeu. 

A OIT estima no seu relatório Perspectivas Sociais e de Emprego no Mundo - Tendências 2015, que o 

desemprego mundial continue a aumentar nos próximos 5 anos, prevendo que mais de 219 milhões de 

pessoas podem estar sem emprego em 2019. Para as economias avançadas, a OIT refere que embora seja 

positivo, persistem diferenças significativas entre os países, realçando que apesar de partirem de elevados 

níveis de desemprego, a sua redução deste indicador deverá ser lenta nos países do sul da Europa. 

Também segundo a Comissão Europeia, os mercados de trabalho deverão melhorar sobretudo a partir de 

meados de 2015, mas o crescimento económico deverá ser insuficiente para uma melhoria acentuada. Os 

dados mais recentes relativos a dezembro de 2014, fixam uma taxa de desemprego de 9,9% para a União a 

28 países e de 11,3% para a Zona Euro, devendo cair lentamente para 9,8% na UE e de 11,2% na área do 

euro em 2015, e continuar a descer em 2016 para 9,3% e 10,6%, respetivamente. A comissão salienta que 

este nível de desemprego é ainda muito superior aos níveis anteriores à crise e que reflete não só fatores 

cíclicos mas também um elevado desemprego estrutural. 

Nos últimos anos, o aumento do desemprego teve particular intensidade nos países que sofreram o maior 

impacto da crise da dívida soberana, gerando desigualdades acentuadas entre os países da União 

Europeia. 

Para Portugal, a OIT prevê que se mantenha a tendência de descida iniciada em 2013, com a taxa de 

desemprego a atingir 10,1% em 2019. Dentro de cinco anos, a taxa de desemprego portuguesa ficará 

abaixo dos níveis verificados em 2010, ano em que pela primeira vez ultrapassou a fasquia dos 10%. 

Efetivamente, segundo dados do Eurostat, Portugal tem vindo a apresentar melhorias sucessivas no 

indicador mensal, desde o final do 1º trimestre de 2013, com exceção de outubro de 2014, registando uma 

taxa de 13,4% em dezembro de 2014. Apesar da evolução favorável recente, este valor constitui a quinta 

taxa de desemprego mais elevada da União europeia a 28 países, atrás apenas da Grécia (25,8%), da 

Espanha (23,7%), da Croácia e do Chipre (ambos com 16,4%). 

Assim, a Comissão salienta que em 2015-2016, as diferenças entre os países da UE deverão continuar a 

reduzir-se, embora se mantenham significativas, devendo a taxa de desemprego situar-se este ano em 

5,1% na Alemanha e em 26,8% na Grécia e 24,8% na Espanha. Para Portugal projetam uma redução 

significativa no período, mais acentuada em 2014, que passa de 16,4% (taxa média anual de 2013) para 

14,5% em 2014, e fixa-se em 13,6% em 2015 e em 12,8% em 2016. 
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Os dados do INE confirmam esta evolução, embora apurem uma taxa de desemprego menor, para 

Portugal. Segundo este organismo, no final do 4º trimestre de 2014, estavam em situação de desemprego 

cerca de 698,3 mil indivíduos, o que corresponde a uma taxa de desemprego de 13,5%. O nível atual de 

desemprego traduz uma redução de 1,8 pontos percentuais face à taxa do 4º trimestre de 2013, mas 

constitui um aumento face ao 3º trimestre de 2014, em que atingiu um valor de 13,1%. 

O nível de desemprego na Madeira tem vindo a ser sucessivamente mais elevado do que a média nacional, 

dada a sua elevada exposição e dependência face ao exterior e sendo especialmente afetada pelos 

programas de reestruturação da dívida pública. No entanto, a redução do nível de desemprego que se 

verifica desde o 1º trimestre de 2013 teve uma progressão mais acentuada na Região, sobretudo no 2º e 

3º trimestre de 2014, apresentado atualmente uma taxa de 13,0% no 3º trimestre, inferior ao valor 

nacional. O aumento do desemprego verificado no último trimestre do ano foi novamente mais gravosa 

para a Região, passando a registar uma taxa de desemprego de 15,1%, com um aumento de 2,1 pontos 

percentuais num único trimestre. 

Desta forma, segundo dados do INE, no final do 4º trimestre de 2014 registavam-se 19.866 

desempregados na região, o que corresponde a menos 2.564 desempregados face ao trimestre homólogo. 

Face ao fraco crescimento da economia, o desemprego jovem e o desemprego de longa duração mantêm-

se elevados, gerando um crescente desencorajamento dos candidatos a emprego e impulsionando a sua 

exclusão social.  

A OIT refere que apesar das condições económicas em 2014 terem permitido uma ligeira melhoria nos 

níveis de desemprego registado na União Europeia, as mesmas não se refletiram na criação de emprego 

jovem e não reduziram o tempo de permanência no desemprego. Esta situação gera um crescente 

desencorajamento dos candidatos a emprego e eleva os riscos de pobreza e exclusão social. 

Deste modo, o desemprego jovem e de longa-duração continuam a ser considerados os principais desafios 

na Europa. 

De facto, segundo dados europeus, a média da taxa de desempregados há mais de um ano subiu de 38,4% 

no 4º trimestre de 2008 para 49,9% em 2014. Portugal regista a sexta taxa mais elevada, 60,1%, num 

conjunto em que a Grécia se destaca, com um valor de 75,4%, e em que a taxa mais baixa pertence à 

Suécia, com 19,4%. 

Os dados nacionais publicados pelo INE, estimam que 64,5% do total de desempregados em Portugal, no 

final do 4º trimestre de 2014, estavam à procura de emprego há pelo menos 1 ano. A situação é mais 

acentuada na Região, em que os desempregados de longa duração correspondem a 71,2% do desemprego 

total no final do 4º trimestre, num total de 14.148 indivíduos. 
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O desemprego atinge sobretudo os mais jovens, quer na região quer no país ou no mundo, revelando a 

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

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

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

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

Neste cenário desfavorável, a OIT refere ainda que o desemprego entre os jovens continua a ser 

«particularmente afetado pela fraca e incerta» recuperação da economia, enquanto estima que 74 

milhões de jovens entre 15 e 24 anos procuravam emprego em 2014, o que representa uma taxa de 

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

dos desempregados adultos a nível mundial. A OIT prevê que este rácio se deverá manter no horizonte de 

5 anos. Mas para além destes números, esta organização alerta ainda para a crescente precariedade 

laboral dos jovens, cada vez mais sujeitos a situações de emprego parcial e menos remunerado, para o 

aumento do período de desemprego nos jovens e para o crescente desencorajamento. 

De facto, são cada vez mais os jovens que não conseguem entrar no mercado do trabalho, os que vêm 

deteriorar-se as condições laborais e os que se encontram em situação de desemprego de longa duração 

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

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

Segundo o Eurostat, na união Europeia 13,0% dos jovens na faixa etária dos 15 aos 24 anos não estão 

empregados nem a estudar ou a frequentar qualquer formação (NEET), segundo dados de 2013, 

correspondendo a mais 2,2 pontos percentuais do que em 2008. Com uma taxa de 14,1%, Portugal ocupa 

o 10º lugar, por ordem decrescente, num ranking liderado pela Itália, com 22,2% dos jovens nesta faixa 

etária a serem NEET. No outro extremo figura o Luxemburgo, em que apenas 5% dos jovens não estão 

empregados ou em algum sistema de ensino. 

Na Europa, 21,4% dos jovens europeus com menos de 25 anos estão desempregados em final de 

dezembro de 2014. Embora se mantenha elevada, este indicador releva uma redução face aos 23,1% 

registados no final de dezembro de 2013. Os dados do Eurostat conferem a Portugal a 5ª taxa de 

desemprego jovem mais elevada da Europa, com 34,5%. Mas, nas posições acima de Portugal nesta 

tabela, o nível de desemprego jovem varia entre os 42,0% da Itália, até aos 51,4% registados na Espanha. 

Os dados do INE confirmam os dados europeus, fixando-se em 34,0% no 4º trimestre de 2014, a nível 

nacional. A situação na região é mais gravosa, estimando-se uma população de 4.698 desempregados com 

menos de 25 anos, ou seja, um valor de 49,6% para a taxa de desemprego jovem. 
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Desta forma, o nível elevado do desemprego e o seu caráter de longa duração, e particularmente do 

desemprego jovem, tem-se assumido cada vez mais como a maior prioridade de governos e organizações 

internacionais. O apelo de todos é o mesmo: a continuidade e reforço na implementação de políticas 

orientadas para a geração de postos de trabalho e de combate ao desemprego. 

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

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

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

garantir de forma contínua a eficiência na aplicação dos seus recursos financeiros. 

No final de dezembro de 2014, estavam inscritos 22.603 desempregados no IEM, correspondendo a 

menos 155 indivíduos face ao final de dezembro de 2013 e a uma variação de -0,7%. 

O perfil do desempregado no final de dezembro de 2014 corresponde maioritariamente a homens 

(55,1%), na situação de candidatos à procura de novo emprego (88,6%), com idade entre 25 a 54 anos 

(71,5%), detentores de habilitações mais baixas (52,9% com habilitação igual ou inferior ao 2º ciclo do 

ensino básico), estando inscritos no IEM à procura de emprego há mais de 12 meses (54,5%). 

A evolução face ao mês homólogo não foi homogénea, tendo-se verificado um crescimento do 

desemprego feminino (+3,1%) em contrapartida da redução do desemprego masculino (-3,6%). O 

número de jovens inscritos diminui em 4,3%, de forma homogénea entre os géneros. Apesar desta 

evolução, verificou-se um crescimento do número de desempregados à procura do 1º emprego (7,1%) e 

dos que possuem mais qualificação, com uma variação de +8,6% no número de desempregados inscritos 

com o ensino superior completo. Constata-se que o aumento do desemprego de curta duração (+1,0%, 

+102 desempregados) foi compensado pelo decréscimo de inscritos há 12 ou mais meses (-2,0%, -257 

desempregados). 

Assim, observa-se ainda que o peso desemprego de longa duração diminuiu, no desemprego registado, 

mantendo no entanto um peso relativo elevado, de cerca de 55% do total de inscritos no fim de 

dezembro. 

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

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

quais a situação de desemprego é mais gravosa, sejam os jovens, os mais idosos, os mais ou os menos 

qualificados e os indivíduos que perduram em situação de desemprego prolongado, tendo sempre em 

atenção as condições particulares que fragilizam quem recorre ao serviço público de emprego, 

nomeadamente os que não beneficiam das prestações de desemprego. 
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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: 

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 para o período 2012-2020, estando alguns 

objetivos já atingidos no final de 2014: 

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

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

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

ensino básico beneficiem de uma colocação, ou de uma participação numa medida ativa sob a 

forma de formação, reconversão, experiência profissional, ou outra medida de 

empregabilidade; 

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

procura de emprego; 

 Apoiar a criação líquida de 4.100 postos de trabalho, através de medidas de âmbito global; 
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 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 2012-2020, algumas das quais já alcançadas no final de 2014: 

 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; 

 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. 
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 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; 

 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. 
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 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 com deficiência ou incapacidades e as apoiem, e promover a sua divulgação; 

 Manter o programa Vida e Trabalho, para ex-toxicodependentes, e o Programa Ocupacional para 

Seniores; 

 Criar um programa de emprego específico para pessoas com deficiência/ incapacidades, 

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



2015 | PLANO DE ACTIVIDADES 

INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA |19 

 Manter as majorações aos desempregados mais vulneráveis que procuram soluções de 

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

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. 

A par destas orientações, e face ao avolumar e caráter agravado do desemprego e inatividade dos 

jovens, a União Europeia adotou a iniciativa Oportunidades para a Juventude, apelando aos Estados-

Membros para que agissem a fim de melhorar a situação do emprego juvenil. Foram mobilizados fundos 

estruturais da UE para ajudar os jovens e estão a ser canalizados recursos financeiros para medidas e 

projetos de investimento.  

O Conselho Europeu e o Parlamento Europeu reiteraram a importância crucial e a urgência de fazer face 

ao problema do desemprego juvenil, evidenciando as potencialidades de iniciativas relacionadas com as 

garantias para jovens e o quadro de qualidade para os estágios.  

Neste sentido foi elaborada uma recomendação para os jovens, criando a iniciativa Garantia Jovem a 

que Portugal e a Região aderiram, no âmbito da qual se pretende garantir aos jovens uma oferta de 

qualidade para um emprego, um complemento de formação, aprendizagem ou estágios nos quatro 

meses subsequentes à sua saída da escola ou à perda do emprego. 
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3. Ambiente interno 

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. 

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

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

aprendizagem aos jovens NEET (Not in Education, Employment, or Training) residentes, no prazo de 4 

meses desde o início do período de inatividade/desemprego. 

Desta forma, o IEM necessitou de desenvolver e adotar diversos procedimentos de modo a assegurar a 

implementação desta intervenção, não apenas em termos da resposta que o próprio IEM deve fornecer, 

mas também na articulação com as entidades parceiras e na própria divulgação deste novo 

compromisso regional. Este projeto implica um esforço considerável face aos recursos do IEM, já 

diminutos face à atividade corrente a realizar, sendo necessário prosseguir com o seu desenvolvimento 

e melhoria contínua no ano de 2015, de modo a ultrapassar os constrangimentos quer à sua 

implementação quer à sua monitorização e acompanhamento. 

O enorme esforço de sinalização efetuado em 2014, com a identificação dos jovens na situação de NEET, 

das suas competências e necessidades, deverá ser prosseguido e aprofundado, sendo fundamental a 

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

Emprego e UNIVA. 

No âmbito dos programas de emprego, o IEM deverá prosseguir com a revisão de diversas medidas, de 

modo a melhorar a eficácia dos fundos aplicados, adaptando os programas às condições e necessidades 

atuais do mercado de trabalho. Esta revisão deve continuar a promover a simplificação e racionalização 

dos processos administrativos bem como introduzir melhorias ao nível dos procedimentos de análise e 

seleção de candidaturas. 

Simultaneamente a estas situações às quais o IEM deverá responder, o Instituto prosseguirá com o 

processo de modernização administrativa que tem vindo a desenvolver nos últimos anos, pretendendo 

tirar maior partido dos instrumentos de que dispõe. Este processo materializa-se no desenvolvimento 

contínuo dos sistemas de informação, quer pela criação de novas funcionalidades, quer pela sua maior 

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

entidades ou utentes que recorram aos nossos serviços.  

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

destacando-se o projeto contínuo de aperfeiçoamento do Sistema de Informação de Gestão dos 



2015 | PLANO DE ACTIVIDADES 

INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA |21 

Programas de Emprego (SIGPE), que irá permitir a disponibilização de novas funcionalidades e 

potenciação das já existentes. 

A evolução do Sistema de Apoio ao Centro de Emprego (CRE), que tem vindo a ser continuamente 

complementado com funcionalidades adjacentes, é outro dos desafios do IEM no médio prazo. A aposta 

passa pela transição para o sistema utilizado pelo Serviço de Emprego do Continente, beneficiando 

entre outros aspetos, da interligação de dados com outros sistemas, fundamental essencialmente na 

comunicação com o sistema de dados da Segurança Social. Esta transição permitirá agilizar processos e 

melhorar a qualidade da informação relativa aos inscritos. 

A atuação do IEM no plano financeiro, continuará a ser 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 realísticos e criar mais e melhores mecanismos de gestão e controlo. 

Finalmente, importa destacar a escassez de recursos humanos como o mais premente constrangimento 

interno do IEM, embora os seus técnicos sejam apontados como um dos seus pontos fortes. De facto, 

este aspecto é significativo em todas as áreas do Instituto, mas mais premente na área dos sistemas de 

informação e informática, continuará a ser uma das maiores dificuldades com que o IEM se irá defrontar 

em 2015. 

O desempenho do IEM resulta do contributo de todos os seus trabalhadores, devendo-se procurar criar 

as condições para o melhor desempenho de funções, decorrente quer das competências adquiridas e 

dos instrumentos de trabalho existentes, quer da motivação pessoal para os objetivos estratégicos e 

operacionais. Neste âmbito, para além de potenciar a frequência de formação profissional e de 

consolidar o modelo de gestão por objetivos, o Instituto deverá promover a comunicação interna e a 

partilha de boas práticas entre os seus colaboradores. 
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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 

 Inexistência de um sistema de informação 

global 

 Insuficiente comunicação e visibilidade externa 

 Sistema de gestão da qualidade pouco 

implementado 

 Visão institucional departamentalizada 

 Insuficiente aproximação entre gestores e 

colaboradores 

OPORTUNIDADES 

 Maior sensibilidade coletiva para a 

problemática do desemprego 

 Sistema de avaliação do desempenho 

 Financiamento comunitário 

 Parcerias com entidades externas e outros 

serviços e organismos da administração pública 

AMEAÇAS 

 Conjuntura económica desfavorável com 

consequente aumento do desemprego 

 Contingências orçamentais 

 Baixo nível de qualificação dos desempregados 

e baixo espírito empreendedor 

 

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

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

a comunicação interna. 
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2. Objetivos estratégicos 

 

O IEM definiu como 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. 

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

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

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

consolidação da qualidade organizacional. 

Os objetivos estratégicos do IEM traduzem quantitativamente e ou qualitativamente o que o IEM 

pretende alcançar no médio prazo, dada a estratégia definida, no contexto do seu ambiente, para 

concretizar a sua visão de futuro e cumprir a sua missão. 

Foram assim fixados os seguintes objetivos estratégicos, para o período 2014-2016: 

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

duração 

OE 2 – Melhorar a satisfação dos clientes externos 

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

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

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

minorar a duração dos períodos de desemprego dos utentes desempregados e a apoiar a criação de 

postos de trabalho, tendo sempre em atenção os aspectos particulares de desfavorecimento face ao 

mercado de trabalho. A atuação a desenvolver visa aumentar a captação de ofertas de forma a 

aumentar o número de colocações, acompanhar os desempregados através de metodologias de 

intervenção que os habilitem a responder às necessidades do mercado de trabalho e oferecer medidas 

ativas de emprego que potenciem a empregabilidade e a criação de postos de trabalho. 

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

respondendo aos desafios crescentes dos cidadãos, focando a atenção na satisfação das necessidades 
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dos beneficiários do IEM. A qualidade do serviço é mensurada pela percepção aferida pelos seus 

utentes, entidades empregadoras e parceiros institucionais. Neste sentido, o IEM deve promover um 

funcionamento de dentro para fora, reorganizando os seus serviços de modo a estar mais próximo dos 

seus utentes, baseando-se na auscultação das suas necessidades e expectativas.  

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

resultados, procurando-se reforçar o desempenho e a valorização profissional através de uma gestão 

eficaz e produtiva dos recursos quer financeiros quer humanos, potenciando a eficiência e combatendo 

o desperdício. 
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Capitulo IV – OPERACIONALIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA 

1. Objetivos Operacionais  

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

objetivos operacionais, que embora não abranjam toda a atividade do IEM, são considerados os mais 

relevantes para o bom desempenho da organização e para o sucesso da estratégia definida, sendo 

contemplados no Plano de Atividades do IEM. 

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

forma mais clara e precisa possível, fazendo referência à meta. 

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

enquadrados nos respetivos objetivos estratégicos. 

 

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

duração 

1. Inserir 1.400 desempregados no mercado de trabalho; 

2. Abranger 3.600 desempregados em medidas ativas de emprego; 

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

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

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

ou aquisição/validação de competências; 

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

desempregados; 

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

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

programa Garantia Jovem; 

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

participação em programa de emprego ou formação, ou de uma intervenção técnica de 

informação e orientação profissional; 

10. Captar 2.100 ofertas de emprego; 

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

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

outubro; 

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

de 3,5, numa escala de 1 a 5; 

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

dias desde a sua recepção; 

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

recepção; 

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

se os apoios no âmbito dos programas de emprego; 

OE3 - Promover a melhoria do modelo de gestão do IEM   

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

18. Organizar um espaço para o arquivo intermédio e morto do IEM e garantir a aplicação da Portaria 

nº 225/2004, de 30 de dezembro, até ao dia 31 de dezembro; 

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

setembro; 

20. Assegurar a integração da informação relativa aos recursos humanos do IEM na aplicação AGIR, 

até ao dia 31 de maio; 

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

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

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

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

sistema informático em uso no IEFP, I.P.; 

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

junho; 

25. Apresentação de estudo/proposta para aquisição de solução de gestão e circulação de 

documentação, até ao dia 15 de setembro; 

26. Apresentação de estudo/proposta para substituição de sistema de senhas no Centro de Emprego, 

até ao dia 30 de outubro; 

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

a entidades externas; 
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28. Apresentar o relatório de avaliação da empregabilidade pós-programa de emprego, para os 

abrangidos que terminaram a participação ao longo de 2013, até ao dia 30 de setembro; 

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

prazos estabelecidos. 

Objetivos operacionais não estratégicos:   

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

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

dia 31 de outubro. 

 

A matriz seguinte apresenta sinteticamente os indicadores definidos para cada um dos objetivos 

operacionais, a execução planeada e realizada em 2014, as metas para 2015, bem como as unidades 

orgânicas responsáveis pela prossecução destes objetivos e as respetivas fontes de verificação dos 

indicadores. 
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Objetivo Operacional Indicador 

Meta 
2014 

Execução 
2014 

Meta 
2015 

UO 
Responsável 

Fonte de verificação Observação 

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

          
 

1 
Inserir 1.400 desempregados no mercado de 
trabalho 

Nº de colocações 1.200 1.436 1.400 
CE/DCOP e 
DPPE/SC 

Sistema CRE 

Informação Mensal do 
Mercado de Emprego 

 

2 
Abranger 3.600 desempregados em medidas 
ativas de emprego 

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

1.500 1.545 1.315 

DPPE 

Sistema SIGPE 

Boletins das medidas de 
emprego 

A meta está 
estabelecida num 
nível inferior ao de 
2014, refletindo a 
redução muito 
significativa do 
volume de 
participantes 
transitados para 
2015. 

Nº de abrangidos em Programas Ocupacionais (POD, POS 
e POTS) 

2.220 2.274 1.830 

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

45 53 40 

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

270 341 355 

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

65 86 60 

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

Nº de portarias relativas a medidas ativas de emprego 
publicadas 

5 5 3 
CE/DCOP, 
DPPE e GATJ 

Jornal Oficial da Região 
Autónoma da Madeira  

 

4 

Abranger 1.900 desempregados em serviços 
de avaliação/ orientação/ acompanhamento  

(intervenções técnicas de atendimento 
individual e sessões coletivas de procura 
ativa de emprego) 

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

300 506 400 

CE/DCOP 

Sistema CRE 

Estatísticas da 
Informação e 
Orientação Profissional 

 

N.º de candidatos envolvidos em sessões de promoção de 
competências de empregabilidade 

1.500 1.564 1.500 

5 

Abranger 600 desempregados em ações 
divulgação e encaminhamento para 
formação profissional ou aquisição/validação 
de competências 

N.º de candidatos encaminhados para formação 
profissional de acordo com as parcerias estabelecidas com 
CQEP e entidades de formação profissional 

1.250 1.658 600 CE/DCOP 

Sistema CRE 

Estatísticas da 
Informação e 
Orientação 
Profissional 

A meta diminui pelo 
facto de novo quadro 
de financiamento 
comunitário não ter 
iniciado, refletindo 
apenas a atividade 
prevista ao abrigo do 
quadro anterior 
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Objetivo Operacional Indicador 

Meta 
2014 

Execução 
2014 

Meta 
2015 

UO 
Responsável 

Fonte de verificação Observação 

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

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

Nº de participantes em ações de Rede Eures 1.000 1.221 1.000 CE 
Relatórios mensais de 
acompanhamento da 
Rede Eures 

 

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

Nº de convocatórias emitidas ao longo do ano, para 
sinalização no âmbito do Garantia Jovem 

- - 2.000 CE/DCOP 
Sistema CRE 

Estatística GPE 

Pretende-se 
abranger os jovens 
que estando já 
inscritos no IEM não 
foram sinalizados 
no âmbito do 
Garantia Jovem 

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

% de jovens sinalizados no âmbito do Programa 
Garantia Jovem, inscritos no IEM, a quem foi dada a 
oportunidade de acesso a um trabalho, estágio ou 
programa de formação no prazo de 4 meses desde a 
sua sinalização. 

40% 42,2% 40% 
CE/DCOP e 
DPPE 

Sistema CRE 

Estatística GPE 

 

9 

Assegurar que 1.200 desempregados de 
grupos desfavorecidos beneficiem de uma 
colocação, participação em programa de 
emprego ou formação, ou de uma 
intervenção técnica de informação e 
orientação profissional 

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

1.000 1.682 1.200 CE/DCOP 
Sistema CRE 

Estatística GPE 

 

10 Captar 2.100 ofertas de emprego 
1
 Nº de ofertas de emprego captadas ao longo do ano 1.900 2.075 2.100 

CE/DCOP e 
DPPE/SC 

Sistema CRE 
Informação Mensal do 
Mercado de Emprego 

 

11 
Atingir um índice de satisfação das ofertas de 
emprego de 60% 

Índice de satisfação de ofertas de emprego 57%  62,3% 60% 
CE/DCOP e 
DPPE/SC 

Sistema CRE 

Estatística GPE 
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Objetivo Operacional Indicador 

Meta 
2014 

Execução 
2014 

Meta 
2015 

UO 
Responsável 

Fonte de verificação Observação 

OE2 - Melhorar a satisfação dos clientes externos            

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

Data de apresentação de resultados de inquérito à 
satisfação dos utentes 

31-Out 31-Out 31-Out DPPE/GPE 

Informação interna/mail 
Relatório de resultados 
do inquérito de 
avaliação da satisfação 

 

13 

Atingir um nível de satisfação para as 
entidades apoiadas no âmbito dos 
programas de emprego de 3,5, numa escala 
de 1 a 5 

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

3,5 4,0 3,5 DPPE 

Informação interna/mail 
Relatório de resultados 
do Inquérito de 
avaliação da satisfação 

 

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

% dos processos de criação de postos de trabalho 
analisados no prazo de 75 dias desde a sua recepção. 

65% 65,3% 80% DPPE/DAPE 

SIGPE 

Listagem de prazos de 
análise 

 

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

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

- - 80% DPPE/DAC 
SIGPE  
Listagem de prazos 
pedidos de pagamentos 

 

16 

Divulgar 5 newsletters sobre temas 
relacionados com os serviços prestados pelo 
IEM, destacando-se os apoios no âmbito dos 
programas de emprego. 

Nº de newsletters divulgadas ao longo do ano 5 6 5 DPPE 

Portal do IEM  
Caixa de correio 
eletrónico 
newsletter@iem.gov-
madeira.pt 

 

OE3 - Promover a melhoria do modelo de gestão do IEM       

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

% dos trabalhadores frequentam ações de formação 
profissional ao longo do ano 

60% 20% 25% DAF 
Declarações / 
Certificados 

 

18 

Organizar um espaço para o arquivo 
intermédio e morto do IEM e garantir a 
aplicação da Portaria nº 225/2004, de 30 de 
dezembro, até ao dia 31 de dezembro 

Data de conclusão da eliminação dos documentos de 
acordo com a portaria, e reorganização do espaço 

28-Nov. 
Em 

execução 
31-dez DAF 

Autos de Eliminação e 
Relatório 

 

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

Data de conclusão da revisão do manual de 
procedimentos do arquivo intermédio e morto 

- - 30-Set DAF Informação interna/mail 
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Objetivo Operacional Indicador 

Meta 
2014 

Execução 
2014 

Meta 
2015 

UO 
Responsável 

Fonte de verificação Observação 

OE3 - Promover a melhoria do modelo de gestão do IEM       

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

Data de conclusão da inserção dos dados relativos aos 
recursos humanos do IEM na aplicação AGIR 

- - 
30 de 
maio 

DAF Mail / Aplicação AGIR  

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

Data de disponibilização pública de plataforma online 
para registo de pedidos de pagamento 

15-Jul 
Transita 

para 2015 
30-Set 

DPPE e 
DIGIE 

Informação interna/mail 
Portal do IEM 

 

22 

Desenvolver uma plataforma base de 
uniformização do ambiente gráfico e da base 
de dados do SIGPE, contendo os módulos 
necessários até ao registo da colocação, até 
ao dia 31 de dezembro. 

Data de entrada em produção de plataforma base de 
uniformização do SIGPE 

31-Dez Suspenso 31-Dez 
DPPE e 
DIGIE 

Informação 
interna/mail 

Embora fundamental, 
este objetivo está 
fortemente condicionado 
à disponibilidade de 
recursos humanos afetos 
à área de sistemas de 
informação 

23 

Promover a transição entre o sistema de 
informação de apoio ao Centro de Emprego 
para o sistema informático em uso no IEFP, 
I.P.  

Data de apresentação de estudo de avaliação da 
transição de dados 

- - 31-Dez 
CE/DCOP e 
DIGIE 

Informação 
interna/mail 

Embora fundamental, 
este projeto está 
fortemente condicionado 
pela disponibilidade do 
IEFP, I.P.  

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

Data de apresentação de estudo/proposta para 
transição de serviços do Centro de Dados 

- - 30-Jun DIGIE 
Informação 
interna/mail 

 

25 
Apresentação de estudo/proposta para 
aquisição de solução de gestão e circulação 
de documentação, até ao dia 15 de setembro 

Data de apresentação de estudo/proposta para 
aquisição de solução de gestão e circulação de 
documentação 

- - 15-Set DIGIE 
Informação 
interna/mail 

 

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

Data de apresentação de estudo/proposta para 
substituição de sistema de senhas no Centro de 
Emprego 

- - 30-Out DIGIE 
Informação 
interna/mail 
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Objetivo Operacional Indicador 

Meta 
2014 

Execução 
2014 

Meta 
2015 

UO 
Responsável 

Fonte de verificação Observação 

OE3 - Promover a melhoria do modelo de gestão do IEM       

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

Nº de funcionalidades de emissão de dados 
atualizadas 

- - 5 DIGIE 
Informação 
interna/mail e SIGPE 

 

28 

Apresentar o relatório de avaliação da 
empregabilidade pós-programa de emprego, 
para os abrangidos que terminaram a 
participação ao longo de 2013, até ao dia 30 
de setembro 

Data de apresentação de avaliação da 
empregabilidade pós-programa de emprego 

31-Ago 15-Out 30-Set DPPE/GPE 
Informação 
interna/mail 

 

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

% de documentos apresentados no prazos 
estabelecidos 
designadamente: 

75% 
83% 

(10/12) 
75% 

DPPE/GPE e 
DAF 

Informação 
interna/mail 

 

1. Mapas de pessoal 31-Mar 31-Mar 31-Mar DAF  

2. Balanço Social 2014  31-Mar 03-Mar 31-Mar DAF  

3. Conta de gerência 2014 30-Abr 24-Abr 30-Abr DAF  

4. Relatório de Atividades de 2014 15-Abr 07-Abr 15-Abr DPPE/GPE  

5. Relatório de Monitorização do 1º Trimestre de 2015 30-Abr 17-Abr 30-Abr DPPE/GPE  

6. Relatório de Monitorização do 2º Trimestre de 2015 31-Jul 29-Jul 31-Jul DPPE/GPE  

7. Orçamento 2016 - 4-Dez 
Definida 
pela 
Tutela 

DAF 
 

8. Relatório de Monitorização do 3º Trimestre de 2015 31-Out 24-Out 31-Out DPPE/GPE  

9. Plano Estratégico 2016-2018 31-Out 31-Out 31-Out DPPE/GPE  

10. Plano de Atividades para 2016 28-Nov 
Transita 

para 2015 
28-Nov DPPE/GPE 

 

11. Estrutura do SIADAP-RAM1 para 2016 28-Nov 28-Nov 28-Nov DPPE/GPE  

12. Relatório do Plano de Prevenção de Riscos de 

Corrupção e Infrações Conexas 2014 
15-Mai 14-Abr 15-Mai GATJ 
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Objetivo Operacional Indicador 

Meta 
2014 

Execução 
2014 

Meta 
2015 

UO 
Responsável 

Fonte de verificação Observação 

Objetivos operacionais não estratégicos       

30 
Realizar ações de acompanhamento aos 
Clubes de Emprego e UNIVA 

N.º de reuniões efetuadas com os animadores dos 
CE_UN para acompanhamento das atividades por eles 
desenvolvidas 

2 2 2 CE/DCOP Atas das reuniões 
 

N.º de visitas de acompanhamento e verificações no 
local efetuadas a cada Clube de Emprego / UNIVA, por 
ano de atividade 

- - 2 CE/DCOP 
Relatórios de visitas de 
acompanhamento 

 

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

Data de apresentação de relatório de 
acompanhamento do Plano Regional de Emprego 
relativo a 2014 

31-Out 
Transita 

para 
2015 

31-Out DPPE/GPE Informação interna/mail 
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2. Mecanismos de acompanhamento e monitorização do plano 

O presente plano requer uma monitorização da execução dos objetivos a desenvolver em 2015. 

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 subjacentes 

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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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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Capítulo V - RECURSOS 

 

1. Recursos humanos 

Efetivos em 31-12-2014 

No final de 2014, o IEM dispunha de um total de 96 colaboradores, que se traduz numa redução face 

aos anos anteriores. Entre os fatores que originam esta redução salienta-se a transferência de 

trabalhadores para o Parque Desportivo dos Trabalhadores para a Direção Regional de Juventude e 

Desporto. 

Os grupos profissionais com maior representação são os Técnicos Superiores (25), seguindo-se os 

Assistentes Técnicos (28) e os colaboradores enquadrados nas carreiras e categorias subsistentes (16). 

Quadro V - Distribuição de recursos humanos por cargo/carreira 

Cargo / carreira 
31 dez 

2012 

31 dez 

2013 

31 dez 
2014 

Dirigente 11 11 11 

Carreira de Técnico Superior 26 26 25 

Carreiras e Categorias Subsistentes 16 16 16 

Carreiras e Corpos Especiais 2 2 2 

Carreira de Assistente Técnico 30 28 28 

Carreira de Assistente Operacional 21 16 14 

Total 106 99 96 

 

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 (53 

colaboradores). 

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

afetos aos Órgãos de Assessoria e de Apoio, ainda que as funções que desempenham tenham caráter 

transversal às restantes UO. 
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Quadro VI - Distribuição de recursos humanos por unidade orgânica, em 31 de dezembro de 2014 

Categoria / Cargo 
Conselho 
Diretivo 

DPPE CE DAF 
Serviços de 

Assessoria e de 
Apoio 

Total 

Dirigente 3 3 3 1 1 11 

Carreira de técnico superior - 12 8 2 3  25 

Carreiras e categorias subsistentes - 3 8 3 2 16 

Informática - Carreira especial - - - - 2 2 

Carreira de assistente técnico - 9 7 9 3 28 

Carreira de assistente operacional - - - 2 12 14 

Total 3 27 26 17 23 96 

 

Quanto à distribuição dos colaboradores por nível etário, verifica-se que o grupo etário mais 

representativo é dos colaboradores com idades compreendidas entre os 40 e os 49 anos (36 

colaboradores). Os trabalhadores com menos de 40 anos representam atualmente 24% do total dos 

trabalhadores.  

 

 

 

 

 

 

 

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 2015, ver o seu total de efetivos aumentado, na sequência do 

regresso de um Técnico Superior, que se encontrava em regime de mobilidade interna.  

Para além destas situações, não se antevê outra proposta de alteração do número de recursos 

humanos, estabelecendo-se o total de efetivos em 97 colaboradores como previsão para 31 de 

dezembro de 2015. 

Em termos de formação profissional, o IEM apoiará e organizará todas as ações que ao longo do ano de 

2015 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 2015, 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 2015 assenta no Plano de Atividades do IEM, que traduz os objetivos a 

alcançar, e na convicção que o planeamento efetuado pelo IEM, para 2015, 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 2015 tem ainda subjacentes as seguintes orientações: 

- Execução orçamental de 2014; 

- Objetividade na previsão das receitas e das despesas; 

- Descrição pormenorizada das despesas orçamentadas. 

Em anos anteriores, os recursos financeiros do IEM decorreram 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 2015 de 22.216.598 euros, que representa uma estagnação face aos valores de 2014 corrigidos 

(+0,9%) e uma redução de 11,2% face a 2013. 

 

Quadro VII – Orçamento da receita de 2013 a 2015 

 2013 2014 2015 

TOTAL 25.007.610 22.016.308 22.216.598 

Serviços e Fundos Autónomos 1.654 1.654 926.659 

Orçamento da Região 14.607.690 16.520.574 12.189.845 

União Europeia – Instituições 10.171.274 5.204.589 8.841.682 

Outras 206.150 261.133 211.000 

Saldo da gerência anterior 20.842 28.358 47.412 

Dotação corrigida em 31 de dezembro de 2013 e de 2014 

 

O orçamento da Região é novamente a fonte de financiamento mais significativa representando 54,9% 

da receita total em 2015, representando um decréscimo de cerca de 26,2% face a 2014, traduzindo-se 

em menos 4,33 milhões de euros. Efetivamente, em 2014, o Orçamento Regional representou cerca de 

75% das receitas do IEM, de modo a colmatar, ainda que parcialmente, o esgotamento das verbas do 

Fundo Social Europeu, que decresceu em cerca de 3 milhões de euros face a 2013, ano em que se 

beneficiou de um reforço do cofinanciamento comunitário, face às elevadas taxa de desemprego na 

Região e ao elevado grau de execução das verbas previstas no âmbito do quadro de 2007-2013. 

O orçamento relativo à despesa decompõe-se em orçamento de funcionamento que corresponde a 

2.439.441 euros (11,0%) e do Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da 

Região Autónoma da Madeira (PIDDAR) que totaliza 19.777.157 (89,0%). 
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Quadro VIII – Orçamento da despesa de 2012 a 2014 

 2013 2014 2015 

TOTAL  25.007.610 22.016.308 22.216.598 

Orçamento de Funcionamento 2.425.241 2.388.858 2.439.441 

Despesas com pessoal 2.362.350 2.334.316 2.399.989 

Outras despesas 62.891 54.542 39.452 

Orçamento do PIDDAR 22.582.369 19.627.450 19.777.157 

Plano Regional de Emprego 22.253.119 19.331.635 19.463.162 

Implementação de Solução de Gestão e Circulação de Documentação - - 90.916 

Adaptação e Implementação do SIGAE - - 218.720 

Modernização Administrativa e Governo Eletrónico 324.891 291.456 0 

Cooperação Interregional 4.359 4.359 4.359 

* Dotação corrigida em 31 de dezembro de 2013 e de 2014 

 

O ligeiro aumento registado face a 2014 (+0,9%) decorre quer do crescimento das despesas de 

funcionamento (+2,1%), quer do montante afeto ao PIDDAR (+0,7%).  

No âmbito das despesas de funcionamento, importa salientar a redução contínua e significativa da 

rubrica Outras despesas, que representa apenas 1,6% das despesas de funcionamento em 2015, tendo 

decrescido 37,3% no período. Com as Outras despesas reduzidas ao mínimo indispensável ao normal 

funcionamento do IEM desde 2011, a evolução das despesas de funcionamento decorre essencialmente 

da rubrica de despesas com pessoal. 

O Plano Regional de Emprego, que traduz as medidas ativas de apoio ao emprego, apresenta uma 

dotação significativa em 2013, fruto do referido reforço do cofinanciamento comunitário em cerca de 10 

milhões de euros. Com esta dotação foi possível alcançar um elevado nível de atividade neste âmbito, o 

que implicou elevados níveis de encargos plurianuais. Os anos de 2014 e de 2015 apresentam 

novamente dificuldades na obtenção de fundos comunitários, decorrente de um desfasamento de 

candidaturas ao novo quadro de financiamento 2014-2020. Deste modo, o orçamento regional teve de 

assumir uma parcela muito significativa da dotação afeta a este projeto, que continua a representar a 

generalidade da despesa prevista, cerca de 88% do total do orçamento do IEM em 2015.  

O orçamento de 2015 do Plano de Investimentos, para além das medidas ativas, inclui a implementação 

de uma solução de gestão e circulação de documentação, a adaptação e implementação do SIGAE, e 

ainda as atividades de cooperação interregional. 


