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NOTA DE APRESENTAÇÃO 

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 2018 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 o 

Quadro de Avaliação e Responsabilização, definido no âmbito do SIADAP-RAM 1, o orçamento e o mapa 

de pessoal. 

O IEM elaborou o seu Plano de Atividades de 2018, através de um processo participado por toda a 

estrutura organizacional. 

O processo de elaboração do Plano de Atividades iniciou-se com a decisão superior de estabelecer os 

objetivos estratégicos, mantendo os mesmos do ano anterior, com base nos quais foram definidos os 

objetivos operacionais a alcançar, num processo participativo entre o conselho diretivo e as unidades 

orgânicas. 

De seguida, foi preparado e divulgado um modelo do plano que previa a identificação, pelas unidades 

responsáveis, das atividades a desenvolver para a prossecução dos objetivos operacionais, dos 

indicadores e fontes de verificação. 

A informação assim obtida foi revista e harmonizada, num processo de permanente diálogo entre todas 

as partes envolvidas e, posteriormente, submetida à apreciação superior. 

O processo foi coordenado pelo Conselho Diretivo e executado pela Direção de Planeamento e Promoção 

de Emprego, com apoio do Gabinete de Planeamento e Estatística, que produziu o documento final. 

 
Mecanismos de acompanhamento e monitorização do plano 

O presente plano requer uma monitorização da execução dos objetivos a desenvolver em 2018.  

Deste modo, no âmbito da implementação de uma gestão por objetivos e na operacionalização da 

estratégia existirão dois mecanismos de coordenação e monitorização. 
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 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 (QUAR) e para as unidades orgânicas (Plano de 

Atividades), apresentando os desvios e as medidas corretivas a adotar. 

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

Realização de reuniões quinzenais de dirigentes para acompanhamento da atividade do IEM, 

nomeadamente para discussão de eventuais revisões ou novas orientações face a situações que 

condicionem a atividade do IEM. 

Para o sucesso da realização do Plano de Atividades 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 ao Gabinete de Planeamento e Estatística a recolha e tratamento da informação que permita 

efetuar uma avaliação conforme proposto acima. 
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I. 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 

2/2015/M, de 12 de maio, o Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM passa a ser tutelado pela Secretaria 

Regional da Inclusão e Assuntos Sociais. 

 

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 da Secretaria Regional da Inclusão e 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;  



2018 | PLANO DE ACTIVIDADES 

INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA |6 

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;  

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. 
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Visão  

Encontrar, a cada momento, as melhores respostas 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 procura da 

sua satisfação, com vista à excelência do desempenho do IEM.  

 

Motivação/Valorização dos colaboradores 

Apostar numa forte cultura organizacional pois 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. 

 

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. 

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, 



2018 | PLANO DE ACTIVIDADES 

INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA |8 

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 

 

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). Na dependência do CE funcionam duas unidades, a Divisão de Colocação e Orientação Profissional 

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

 Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P.; 

 Instituto para a Qualificação, IP-RAM; 

 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; 

 Serviços de informação gerais. 

 

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;  



2018 | PLANO DE ACTIVIDADES 

INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA |10 

 Recrutamento e seleção de pessoal; 

 Ajustamento entre a oferta e a procura. 

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 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;  

 Receção 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 organismos, na promoção 

de emprego, prevenção e combate ao desemprego.  
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II. 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 estratégico 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 

 Escassez de recursos financeiros 

 Elevada taxa de compromisso de verbas do 

Programa Operacional Madeira 14-20  

 Sistema de gestão da qualidade pouco 

implementado 

 Insuficiente aproximação entre gestores e 

colaboradores 

OPORTUNIDADES 

 Maior sensibilidade coletiva para a 

problemática do desemprego 

 Sistema de avaliação do desempenho 

 Parcerias com entidades externas e outros 

serviços e organismos da administração pública 

AMEAÇAS 

 Conjuntura económica desfavorável 

 Contingências orçamentais 

 Baixo nível de qualificação dos desempregados 

e baixo espírito empreendedor 

 Crise política, económica e social na Venezuela 

 Não estabilização do SIIFSE/Balcão 2020 
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2. Objetivos estratégicos 

 

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 2017-2018: 

OE 1 - Promover o emprego e a empregabilidade 

OE 2 - Promover a modernização e o reforço da intervenção do IEM 

OE 3 - Reforçar eficiência e qualidade do serviço prestado 

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 aspetos 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 os serviços prestados com recurso às novas 

ferramentas tecnológicas existentes, num esforço de modernização contínua dos serviços e processos. 

Ainda neste âmbito, o IEM procurará melhorar a acessibilidade aos seus serviços e reforçar a sua 

intervenção em parceria com outras entidades, sejam Polos de Emprego apoiados pelo Instituto, sejam 

outras formas de parceria para o desenvolvimento económico e social da região.  

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

e para a melhoria da qualidade dos serviços prestados, 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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Neste âmbito importa ter presente que a satisfação dos clientes externos está diretamente relacionada 

com a satisfação dos clientes internos do IEM, as Unidades Orgânicas e os serviços que o compõem, sendo 

fulcral continuar a assegurar que os colaboradores do IEM sejam valorizados no seio da organização e se 

identifiquem com uma cultura organizacional de serviço ao utente. 

 

3. Objetivos Operacionais 

De modo a prosseguir estes objetivos estratégicos e a materializá-los para 2018, foram definidos 42 

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 2018, e unidades 

orgânicas que contribuem diretamente, assinalando a negrito a unidade responsável pela sua prossecução. 

 OBJETIVOS OPERACIONAIS 
Contributos das Unidades Orgânicas 

CE DPPE DAF DIGIE GATJ Direção 

1.  Inserir 1.500 desempregados no mercado de trabalho (Obj. 1 QUAR) X X     

2. 2 Captar 2.400 ofertas de emprego (Obj. 3 QUAR) X X     

3.  
Garantir um índice de satisfação das ofertas de emprego igual ou 
superior a 45% (Obj. 6 QUAR) 

X      

4.  
Melhorar as competências de empregabilidade de 3.500 
desempregados 

X      

5.  Promover o acompanhamento psicossocial de 2.000 desempregados X      

6.  
Proceder ao acompanhamento de 500 desempregados identificados 
como de difícil colocação 

X      

7.  
Aplicar o Plano Pessoal de Emprego a 2.500 beneficiários de 
Prestações de Desemprego (Obj. 4 QUAR) 

X      

8.  
No âmbito do Programa Operacional Madeira 14-20, garantir o 
encaminhamento de 1.000 desempregados para formação 

X      

9.  
Divulgar a Rede EURES e promover projetos de mobilidade de vocação 
comunitária a 1.200 desempregados 

X      

10.  
Proporcionar aos jovens até aos 29 anos uma resposta em menos de 4 
meses 

X X     

11.  Garantir o acompanhamento da atividade dos Polos de Emprego X      

12.  
Divulgar, através dos Polos de Emprego, a oferta formativa e de 
emprego disponível na Região 

X      
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 OBJETIVOS OPERACIONAIS 
Contributos das Unidades Orgânicas 

CE DPPE DAF DIGIE GATJ Direção 

13.  Divulgar a rede dos Polos de Emprego da RAM X      

14.  
Garantir a instrução e análise da involuntariedade de desemprego 
dentro do prazo de 10 dias úteis. 

X      

15.  
Garantir a atualização dos dados relativos às prestações de 
desemprego no sistema CRE, no prazo de 30 dias  

X      

16.  
Garantir o tratamento de faltas de beneficiários de prestações de 
desemprego dentro dos 5 dias consecutivos previstos legalmente 

X      

17.  
Apoiar a criação 575 novos postos de trabalho através de medidas de 
incentivo à contratação e ao empreendedorismo 

 X     

18.  Abranger 4.450 pessoas nas medidas ativas de emprego (Obj. 2 QUAR) X X X    

19.  Revisão das medidas ativas de Emprego e documentação de suporte  X   X X 

20.  
Garantir que 75% dos processos PIC entrados em 2018 são analisados 
no prazo de 40 dias úteis 

X X     

21.  
Garantir que 75% dos processos PEED entrados em 2018 são 
analisados no prazo de 55 dias úteis 

X X     

22.  
Garantir que 70% dos pedidos de pagamento do PIC e do PEED 
entrados em 2018 são analisados em 30 dias úteis (Obj. 5 QUAR) 

 X     

23.  
Elaborar 6 manuais de procedimentos internos das medidas ativas de 
emprego 

 X     

24.  Reforçar o acompanhamento PEED e CPE  X     

25.  
Controlar e acompanhar a correta aplicação dos montantes atribuídos 
aos beneficiários 

 X     

26.  Aumentar a comunicação com os clientes do IEM  X     

27.  
Garantir que pelo menos 80% dos clientes do IEM inquiridos se situam 
no nível Satisfeito e Muito Satisfeito (Obj. 9 QUAR) 

X X X X X X 

28.  Produzir os instrumentos de planeamento e avaliação do IEM X X X X X X 

29.  
Agilizar processos administrativos com recurso a ferramentas 
informáticas  

  X    

30.  
Implementar o arquivo físico permanente que servirá de suporte à 
gestão da circularização da correspondência do IEM 

  X    

31.  
Operacionalizar os procedimentos administrativos e boas práticas que 
satisfaçam as normas dos fundos comunitários 

  X    

32.  
Assegurar que 20% dos trabalhadores frequentam pelo menos 21 
horas de formação ao longo do ano (Obj. 7 QUAR) 

  X    

33.  
Garantir a concretização das solicitações externas a que os serviços e 
fundos autónomos estão sujeitos 

  X    

34.  
Melhorar o output de informação para as entidades e cidadãos (Obj. 8 
QUAR) 

   X   

35.  Garantir o funcionamento dos sistemas de informação    X   

36.  Garantir a continuidade dos sistemas de informação    X   
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 OBJETIVOS OPERACIONAIS 
Contributos das Unidades Orgânicas 

CE DPPE DAF DIGIE GATJ Direção 

37.  Disponibilizar de forma contínua dados e ferramentas informáticas    X   

38.  Apoiar processos de contratação pública    X X  

39.  Garantir os outputs de dados a entidades externas    X   

40.  Garantir qualidade do ambiente de trabalho    X   

41.  Garantir a instrução de cobrança coerciva num prazo de 15 dias úteis     X  

42.  Emitir parecer jurídico aos serviços num prazo de 10 dias úteis     X  
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4. Quadro de Avaliação e Responsabilização  

De seguida apresentam-se os objetivos selecionados para o Quadro de Avaliação e Quadro de Avaliação 

e Responsabilização (QUAR) de 2018 e o alinhamento estratégico em termos de articulação entre os 

objetivos estratégicos e operacionais, bem como o contributo das Unidades Orgânicas para a sua 

concretização. 

1. Articulação entre objetivos estratégicos e operacionais 

 QUAR Plano OBJETIVOS OPERACIONAIS 
Obj. Estratégicos 

OE1 OE2 OE3 

Eficácia 

Obj. 1  Inserir 1.500 desempregados no mercado de trabalho X     

Ob.j 2  Abranger 4.450 pessoas nas medidas ativas de emprego X     

Obj. 3  Captar 2.400 ofertas de emprego X     

Ob.j 4  
Aplicar o Plano Pessoal de Emprego a 2.500 beneficiários de 
Prestações de Desemprego 

X     

Eficiência 

Obj. 5  
Garantir que 70% dos pedidos de pagamento do PIC e do PEED 
entrados em 2018 são analisados em 30 dias úteis 

 X   X 

Ob.j 6  
Garantir um índice de satisfação das ofertas de emprego igual ou 
superior a 45% 

X  X 

Qualidade 

Obj. 7  
Assegurar que 20% dos trabalhadores frequentam pelo menos 21 
horas de formação ao longo do ano 

    X 

Obj. 8   Melhorar o output de informação para as entidades e cidadãos   X  X 

Ob.j 9  
Garantir que pelo menos 80% dos clientes do IEM inquiridos se 
situam no nível Satisfeito e Muito Satisfeito 

    X 

 
 

2. Contributos das Unidades Orgânicas para os objetivos operacionais do QUAR 

QUAR OBJETIVOS OPERACIONAIS 
Unidades Orgânicas 

CE DPPE DAF DIGIE GATJ Direção 

Obj. 1 Inserir 1.500 desempregados no mercado de trabalho X X     

Obj. 2 Abranger 4.450 pessoas nas medidas ativas de emprego X X X    

Obj. 3 Captar 2.400 ofertas de emprego X X     

Obj. 4 Aplicar o Plano Pessoal de Emprego a 2.500 beneficiários de 
Prestações de Desemprego 

X     
 

Obj. 5 Garantir que 70% dos pedidos de pagamento do PIC e do PEED 
entrados em 2018 são analisados em 30 dias úteis 

 X    
 

Obj. 6 Garantir um índice de satisfação das ofertas de emprego igual 
ou superior a 45% 

X     
 

Obj. 7 Assegurar que 20% dos trabalhadores frequentam pelo menos 
21 horas de formação ao longo do ano 

  X   
 

Obj. 8 
Melhorar o output de informação para as entidades e cidadãos    X  

 

Obj. 9 Garantir que pelo menos 80% dos clientes do IEM inquiridos se 
situam no nível Satisfeito e Muito Satisfeito 

X X X X X X 
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5. 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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III. ATIVIDADES A DESENVOLVER 

Apresentam-se sinteticamente as unidades orgânicas e respetivo âmbito de ação, e os objetivos 

operacionais sob sua responsabilidade, identificando as ações e atividades definidas para cada um, os 

indicadores selecionados e respetivas metas a atingir e fontes de verificação. 

 

1. Centro de Emprego 

O Centro de Emprego é o serviço do IEM com a responsabilidade de apoiar tecnicamente a sua atividade 

no âmbito da gestão do mercado de emprego.  

O CE assume as seguintes competências organizacionais: 

- Proceder ao ajustamento da oferta e procura de emprego, nomeadamente através de ações de 

colocação e de mobilidade geográfica e profissional de trabalhadores; 

- Recolher informações sobre a situação e perspetivas do mercado de emprego e proceder, em 

colaboração com o GPE, às análises necessárias, considerando, em especial, o conhecimento e a 

caracterização da procura e da oferta; 

- Participar na aplicação dos sistemas de proteção social no desemprego e garantia salarial, 

providenciando pelo cumprimento dos seus objetivos; 

- Proceder à qualificação do desemprego como involuntário, sem prejuízo da competência da comissão 

técnica instituída para a avaliação dos fundamentos do mútuo acordo; 

- Prestar serviços de informação e orientação profissional e de divulgação sobre o mercado de emprego; 

- Assegurar a participação dos serviços de emprego da Região na Rede Europeia de Serviços de Emprego 

(EURES), tendo em vista o ajustamento de ofertas e pedidos de emprego de vocação comunitária; 

- Coordenar ações de descentralização da atividade do IEM nomeadamente através de postos de 

atendimento e de articulação com os Clubes de Emprego, propondo a atribuição aos mesmos, de apoio 

técnico e financeiro e avaliando a sua atividade para efeitos de decisão de renovação, bem como 

analisando as novas candidaturas. 

Na sua dependência funcionam a Divisão de Colocação e Orientação Profissional (DCOP) e a Divisão de 

Prestações de Desemprego (DPD). 

Em 31 de janeiro de 2018, estavam afetos a esta Direção de Serviços 31 postos de trabalho, distribuídos 

pelos seguintes cargos / carreiras: 

Distribuição de recursos humanos por categoria / cargo, em 31 jan. 2018 - CE 

Dirigente Técnico superior 
Carreiras e categorias 

subsistentes 
Assistente técnico Total 

2 12 10 7 31 
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 Unidade Orgânica: CENTRO DE EMPREGO - CE      

 Objetivo  Ações / Atividades Indicadores Meta Fonte de Informação 
UO 

Respons. 
Partilhado 

com 

1 
Inserir 1.500 desempregados no 
mercado de trabalho (Obj.1 QUAR) 

Proceder ao ajustamento entre a oferta e a procura 
de emprego 

Nº de colocações efetuadas ao longo do ano 

Peso: 100% 
1.500 Sist. Informação CRE CE/DCOP DPPE 

2 
Captar 2.400 ofertas de emprego 
(Obj.3 QUAR) 

Angariar e registar as necessidades de mão de obra 
das entidades empregadoras 

Nº de ofertas captadas ao longo do ano 

Peso: 100% 
2.400 Sist. Informação CRE CE/DCOP DPPE 

3 
Garantir um índice de satisfação das 
ofertas de emprego igual ou superior a 
45% (Obj.6 QUAR) 

Proceder ao tratamento das ofertas de emprego 
recolhidas, garantindo processos de seleção 
ajustados ao perfil requerido pelas entidades 
empregadoras 

Índice de Satisfação das ofertas de emprego  

Peso: 100% 
45% Sist. Informação CRE CE/DCOP DPPE 

4 
Melhorar as competências de 
empregabilidade de 3.500 
desempregados 

Promover sessões de promoção de competências de 
empregabilidade 

N.º de pessoas abrangidas por sesões SPAE 

Peso: 100% 
3.500 Sist. Informação CRE CE/DCOP  - 

5 
Promover o acompanhamento 
psicossocial de  2.000 desempregados 

Atender individualmente candidatos com 
problemáticas associadas ao desemprego  

N.º de atendimentos psicossociais 

Peso: 100% 
2.000 Sist. Informação CRE CE/DCOP  - 

6 
Proceder ao acompanhamento de 500 
desempregados identificados como de 
difícil colocação 

Atender individualmente  candidatos 
desempregados de muito longa duração e de 
candidatos mais 55 anos. 

N.º de atendimentos realizados 

Peso: 100% 
500 Sist. Informação CRE CE/DCOP  - 

7 

Aplicar o Plano Pessoal de Emprego a 
2.500 beneficiários de Prestações de 

Desemprego (Obj. 4 QUAR) 

Promover Sessões para definição de Plano Pessoal 
de Emprego 

Nº de desempregados subsidiados com Plano 
Pessoal de Emprego aplicado ao longo do 
ano 

Peso: 100% 

2.500 Sist. Informação CRE CE/DCOP  - 

8 

No âmbito do Programa Operacional 
Madeira 14-20, garantir o 
encaminhamento de 1.000 
desempregados para formação 

Proceder à seleção e encaminhamento de 
desempregados para as formações no âmbito do PO 
Madeira 14-20 

N.º de candidatos selecionados 

Peso: 100% 
1.000 Sist. Informação CRE CE/DCOP  - 

9 
Divulgar a Rede EURES e promover 
projetos de mobilidade de vocação 
comunitária a 1.200 desempregados 

Promover sessões de divulgação da Rede EURES 
junto dos desempregados inscritos 

N.º de abrangidos em sessões EURES 

Peso: 100% 
1.200 Sist. Informação CRE CE  - 

10 
Proporcionar aos jovens NEET até aos 
29 anos uma resposta em menos de 4 
meses 

Sinalizar os jovens inscritos no IEM, até aos 29 anos, 
no âmbito do Garantia Jovem 

Média simples da proporção de jovens 
sinalizados no final dos meses do ano 
Peso: 50% 

85% Sist. Informação CRE CE/DCOP - 

11 
Garantir o acompanhamento da 
atividade dos Polos de Emprego 

Acompanhar o funcionamento da rede de Polos de 
Emprego, através de visitas de acompanhamento  

Nº de Polos de Emprego com 1 visita por 
semestre realizada 

Peso: 100% 

26 Informação CE CE/DCOP  - 
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 Unidade Orgânica: CENTRO DE EMPREGO - CE      

 Objetivo  Ações / Atividades Indicadores Meta Fonte de Informação 
UO 

Respons. 
Partilhado 

com 

12 
Divulgar, através dos Polos de 
Emprego, a oferta formativa e de 
emprego disponível na Região 

Promover um evento em rede para divulgação da 
oferta formativa e de emprego na Região 

Data de abertura do evento  
Peso: 100% 

30/jun Informação CE CE/DCOP  - 

13 
Divulgar a rede dos Polos de Emprego 
da RAM 

Promover evento de divulgação da atividade 
desenvolvida pelos Polos de Emprego 

Data de realização do evento 

Peso: 100% 
31/jan Informação CE CE/DCOP  - 

14 
Garantir a instrução e análise  da 
involuntariedade de desemprego 
dentro do prazo de 10 dias úteis. 

Instruir e analisar a involuntariedade do 
desemprego, dos pedidos de prestações de 
desemprego, dentro do prazo fixado 

% de pedidos instruídos no prazo de 10 dias 
úteis,  excetuando os processos pendentes 
por motivo imputável ao candidato 
Peso: 100% 

95% 
Sistema de Informação 

do CE 
CE/DPD  - 

15 
Garantir a atualização dos dados 
relativos às prestações de desemprego 
no sistema CRE, no prazo de 30 dias  

Garantir a atualização dos dados mensais remetidos 
pelo ISSM, IP-RAM, relativos a beneficiários de 
prestações de desemprego. 

% de registos atualizados no prazo de 30 dias 
Peso: 100% 

95% Email DPD CE/DPD  - 

16 

Garantir o tratamento de faltas de 
beneficiários de prestações de 
desemprego dentro dos 5 dias 
consecutivos previstos legalmente 

Proceder ao tratamento de faltas a convocatórias de 
beneficiários de prestações de desemprego, dentro 
do prazo fixado 

% de faltas tratadas no prazo de 5 dias 
consecutivos 
Peso: 100% 

95% 
Sistema de Informação 

do CE 
CE/DPD  - 
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2. Direção de Planeamento e Promoção de Emprego 

A DPPE é o serviço do IEM, IP-RAM com a responsabilidade de apoiar tecnicamente a atividade no âmbito 

do planeamento e da promoção do emprego.  

À DPPE compete, designadamente: 

- Preparar, coordenar e acompanhar a execução de todos os planos anuais ou plurianuais que resultem 

da atividade e das competências do IEM, IP-RAM, nomeadamente os Planos e Relatórios de Atividade 

e o Plano Regional de Emprego; 

- Propor, executar e avaliar as medidas ativas de emprego, nomeadamente os programas de apoio à 

criação de postos de trabalho, de ocupação em atividades socialmente úteis e de integração na vida 

ativa, bem como de programas integrados de formação profissional e emprego; 

- Elaborar as candidaturas a apoios comunitários, propor a sua distribuição pelas diversas medidas e zelar 

pela sua correta aplicação;  

- Elaborar, analisar e comentar os indicadores de execução física e orçamental, no âmbito das medidas 

de emprego, colaborando ainda na definição de indicadores de apoio à gestão; 

- Propor ações de formação destinadas a desempregados que equacionem a possibilidade de candidatar-

se a medidas de criação do próprio emprego; 

- Realizar todos os estudos e análises que lhe sejam solicitados pelo órgão de gestão, nomeadamente os 

que contribuam para a definição de estratégias e de objetivos; 

- Desenvolver ações de divulgação das medidas de emprego. 

A DPPE integra a Divisão de Análise e Promoção de Emprego (DAPE), a Divisão de Acompanhamento e 

Controle (DAC) e o Gabinete de Planeamento e Estatística (GPE). 

Em 31 de janeiro de 2018, estavam afetos a esta Direção de Serviços 24 postos de trabalho, distribuídos 

pelos seguintes cargos / carreiras: 

Distribuição de recursos humanos por categoria / cargo, em 31 jan. 2018 - DPPE 

Dirigente Técnico superior 
Carreiras e categorias 

subsistentes 
Assistente técnico Total 

3 12 1 8 24 
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Unidade Orgânica responsável: DIREÇÃO DE PLANEAMENTO E PROMOÇÃO DE EMPREGO - DPPE      

 Objetivo  Ações / Atividades Indicadores Meta Fonte de Informação 
UO 

Respons. 
Partilhado 

com 

10 
 Proporcionar aos jovens NEET até aos 29 
anos uma resposta em menos de 4 
meses 

- Promover e divulgar o programa PROJOVEM 
- Analisar candidaturas ao PROJOVEM e proceder ao 

bom acompanhamento dos projetos 

Nº de abrangidos no PROJOVEM ao longo 
do ano  
Peso: 50% 

585 SIGPE DPPE/DAPE - 

17 
Apoiar a criação 575 novos postos de 
trabalho através de medidas de incentivo 
à contratação e ao empreendedorismo 

- Analisar candidaturas de postos de trabalho nas 
medidas de criação de postos  

- Fomentar a divulgação do programa. 

Nº de postos de trabalho aprovados ao 
longo do ano nas medidas PIC e PEED 
Peso: 100% 

575 Mail CD DPPE/DAPE CE 

18 
Abranger 4.450 pessoas nas medidas 

ativas de emprego (Obj. 2 QUAR) 

- Analisar as candidaturas às medidas de emprego 
- Elaboração de listagens para colocação 
- Analisar os pedidos de pagamento 

Nº de abrangidos em programas de 
emprego Peso: 100% 

4.450 SIGPE DPPE CE e DAF 

20 
Garantir que 75% dos processos PIC 
entrados em 2018 são analisados no 
prazo de 40 dias úteis 

Analisar as candidaturas às medidas de emprego 

% dos processos PIC entrados em 2018 
analisados no prazo de 40 dias úteis 
desde a sua receção 
Peso: 100% 

75% SIGPE DPPE/DAPE - 

21 
Garantir que 75% dos processos PEED 
entrados em 2018 são analisados no 
prazo de 55 dias úteis 

Analisar as candidaturas às medidas de emprego 

% dos processos PEED entrados em 2018 
analisados no prazo de 55 dias úteis 
desde a sua receção 
Peso: 100%  

75% SIGPE DPPE/DAPE - 

22 

Garantir que 70% dos pedidos de 
pagamento do PIC e do PEED entrados 
em 2018 são analisados em 30 dias úteis 

(Obj. 5 QUAR) 

Analisar os pedidos de pagamento 

% dos pedidos de pagamento do PIC e 
PEED entrados em 2018 analisados num 
prazo de 30 dias úteis 
Peso: 100% 

70% SIGPE DPPE - 

23 
Elaborar 6 manuais de procedimentos 
internos das medidas ativas de emprego 

Elaboração de manuais de procedimentos internos 
das medidas ativas de emprego 

Nº de manuais de procedimentos 
internos das medidas ativas de emprego 
disponibilizados 
Peso: 100% 

6 
Publicação no 

Xisconnect 
DPPE - 

24 Reforçar o acompanhamento PEED e CPE 

- Definir um plano de atuação 
- Selecionar projetos e acompanhar 
- Promover visitas de acompanhamento 
- elaborar recomendações e relatórios de 

acompanhamento 

Nº de relatórios efetuados 
Peso: 100% 

30 Relatórios entregues DPPE/DAPE - 

25 
Controlar e acompanhar a correta 
aplicação dos montantes atribuídos aos 
beneficiários 

Apresentação de listagens trimestrais de controlos  
Nº de listagens apresentadas 
Peso: 100% 

4 Relatórios entregues DPPE/DAC - 

26 
Aumentar a comunicação com os 
clientes do IEM 

Sessões de Empreendedorismo 
Nº de sessões de esclarecimento 
Peso: 70% 

50 Listas de presenças DPPE/DAPE - 

Elaboração da newsletter 
Nº de newsletter publicadas 
Peso: 30% 

6 Portal do IEM/ mail DPPE/GPE - 
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Unidade Orgânica responsável: DIREÇÃO DE PLANEAMENTO E PROMOÇÃO DE EMPREGO - DPPE      

 Objetivo  Ações / Atividades Indicadores Meta Fonte de Informação 
UO 

Respons. 
Partilhado 

com 

27 

Garantir que pelo menos 80% dos 
clientes do IEM inquiridos se situam no 
nível Satisfeito e Muito Satisfeito 
(Obj. 9 QUAR) 

Apoiar o processo de inquirição aos utentes do IEM 
e elaborar o relatório de apresentação de resultados 

Nº de dias entre aplicação do inquérito a 
apresentação de resultados 
Peso: 40% 

70 Envio mail CD DPPE/GPE - 

Apoiar o processo de inquirição às entidades 
beneficiárias de programas de emprego e elaborar o 
relatório de apresentação de resultados 

Nº de dias entre aplicação do inquérito a 
apresentação de resultados 
Peso: 20% 

8 Envio mail CD DPPE/GPE - 

Apoiar o processo de inquirição aos colaboradores e 
elaborar o relatório de apresentação de resultados 

Nº de dias entre aplicação do inquérito a 
apresentação de resultados 
Peso: 40% 

30 Envio mail CD DPPE/GPE - 

28 
Produzir os instrumentos de 
planeamento e avaliação do IEM 

Elaboração do Boletim do Mercado de Emprego 
Nº de boletins produzidos 
Peso: 10% 

12 Envio mail CD DPPE/GPE - 

Elaboração do Boletim do desemprego registado por 
concelhos 

Nº de boletins produzidos 
Peso: 10% 

12 Envio mail CD DPPE/GPE - 

Elaboração da Informação Mensal dos Programas de 
Emprego 

Nº de boletins produzidos 
Peso: 10% 

12 Envio mail CD DPPE/GPE DAF 

Elaboração Plano Atividades 2018 
Data de apresentação 
Peso: 10% 

28/fev Envio mail CD DPPE/GPE 
Todas  
as UO 

Elaboração dos Relatórios de Monitorização do 
Plano de Atividades e QUAR 

Nº de relatórios de monitorização 
produzidos 
Peso: 10% 

3 Envio mail CD DPPE/GPE 
Todas  
as UO 

Elaboração do Relatório de Atividades de 2017 
Data de apresentação 
Peso: 10% 

14/abr Envio mail CD DPPE/GPE 
Todas  
as UO 

Elaboração do Relatório de Empregabilidade pós-
programa 2017 

Data de apresentação 
Peso: 10% 

30/out Envio mail CD DPPE/GPE - 

Elaboração do contributo para o Eurostat 2017 
Data de apresentação 
Peso: 10% 

30/set Envio mail CD DPPE/GPE DAF 

Avaliação do PRE 2012-2020 
Data de apresentação 
Peso: 10% 

30/set Envio mail CD DPPE/GPE - 

Elaboração Plano Atividades 2019 
Data de apresentação 
Peso: 10% 

31/dez Envio mail CD DPPE/GPE 
Todas  
as UO 
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3. Direção Administrativa e Financeira 

A DAF é o serviço do IEM, IP-RAM com a responsabilidade de assegurar a gestão administrativa, financeira, 

patrimonial e de recursos humanos do IEM, IP-RAM. 

À DAF compete: 

- Executar todos os atos relativos à gestão administrativa do Instituto, nomeadamente no que respeita à 

coordenação e uniformização de procedimentos entre os vários sectores; 

- Elaborar o balanço social; 

- Executar as ações administrativas relativas à gestão de recursos humanos, nomeadamente 

recrutamento, mobilidade, mudanças de posição remuneratória e cessação de funções do pessoal, 

elaborando e mantendo atualizado o respetivo cadastro, bem como o registo e controlo de assiduidade; 

- Elaborar, em articulação com os restantes serviços do IEM, IP-RAM, e propor para aprovação, um Plano 

Anual de Formação para os trabalhadores; 

- Calcular e processar todas as retribuições a que tenham direito os trabalhadores do IEM, IP-RAM bem 

como proceder à atribuição dos benefícios sociais a que tenham direito os trabalhadores e seus familiares; 

- Instruir e dar seguimento aos processos de acidentes em serviço;  

- Organizar e manter atualizado o arquivo geral, coordenando, em articulação com os restantes serviços 

do IEM, IP-RAM, a aplicação do diploma que estabelece as normas de avaliação, seleção e preservação 

dos documentos de arquivo; 

- Manter organizado e atualizado um Centro de Documentação; 

- Assegurar todos os procedimentos que visam a elaboração e execução do Orçamento e Plano de 

Investimentos do Instituto, bem como dos respetivos relatórios de execução; 

- Elaborar a conta de gerência; 

- Assegurar os processos de aquisição de bens e serviços necessários ao desenvolvimento da atividade 

do IEM, IP-RAM; 

- Manter atualizado o inventário e cadastro de todo o património do Instituto; 

- Prestar o apoio técnico e logístico que lhe seja solicitado pelo fiscal único. 

Na dependência da DAF funcionam os Núcleos de Recursos Humanos, Expediente e Serviços Gerais, 

Contabilidade e Orçamento, Vencimentos e Economato, Património e Cadastro. 

Em 31 de janeiro de 2018, estavam afetos a esta Direção de Serviços 17 postos de trabalho, distribuídos 

pelos seguintes cargos / carreiras: 

Distribuição de recursos humanos por categoria / cargo, em 31 jan. 2018 - DAF 

Dirigente Técnico superior 
Carreiras e categorias 

subsistentes 
Assistente 

técnico 
Assistente 

operacional 
Total 

1 2 3 9 2 17 
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Unidade Orgânica: DIREÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DAF      

 Objetivo  Ações / Atividades Indicadores Meta 
Fonte de 

Informação 
UO Respons. 

Partilhado 
com 

29 
Agilizar processos administrativos 
com recurso a ferramentas 
informáticas  

Notificação das ordens de débito às 
entidades beneficiárias de programas de 
emprego 

% de notas de débito emitidas 
notificadas por mail 
Peso: 100% 

70% IGCP e SIAG-AP DAF/NCO  - 

30 

Implementar o arquivo físico 
permanente que servirá de suporte   
à gestão da circularização da 
correspondência do IEM 

Elaborar Plano de concretização do arquivo 
(logística, organização, localização, 
protocolos de identificação e 
armazenamento da documentação) 

Data de apresentação do Plano do 
arquivo físico de apoio à circularização 
de correspondência 
Peso: 30% 

30/out 
Mail - Aprovação 

CD 
DAF/NESG - 

Implementação do arquivo físico 
permanente 

Data de implementação do arquivo 
físico permanente 
Peso: 70% 

31/dez 
Mail - Aprovação 

CD 
DAF/NESG - 

31 

Operacionalizar os procedimentos 
administrativos e boas práticas que 
satisfaçam as normas dos fundos 
comunitários 

Operacionalização das recomendações 
sugeridas em sede de auditorias realizadas 
no âmbito dos fundos comunitários 

% de recomendações validadas pelo 
Conselho Diretivo implementadas 
Peso: 100% 

60% 
Mail - Aprovação 

CD 
DAF e 

DAF/NCO 
- 

32 

Assegurar que 20% dos 
trabalhadores frequentam pelo 
menos 21 horas de formação ao 
longo do ano (Obj. 7 QUAR) 

Avaliar as necessidades de formação dos 
trabalhadores e conceber o Plano de 
Formação para 2018 

Data de apresentação do Plano de 
Formação para 2018 
Peso: 20% 

31/mar 
Informação 

interna/Mail 
DAF\NRH  Todas UO 

 Executar o Plano de Formação 2018 

Grau de execução do Plano de 
Formação 2018 
Peso: 20% 

70% SIAG-AP DAF\NRH  - 

Nº de trabalhadores que frequentaram 
pelo menos 21 horas de formação ao 
longo do ano 
Peso: 60% 

20% SIAG-AP DAF\NRH  - 

33 

Garantir a concretização das 
solicitações externas a que os 
serviços e fundos autónomos estão 
sujeitos 

Garantir a certificação da Conta de Gerência 
de 2017 no prazo legal previsto 

Data de certificação da Conta de Gerência de 
2017 
Peso: 40% 

30/abr 
Portal do Tribunal 

de Contas 
DAF\NCO - 

Garantir os prazos para o envio dos 
reportes, com ou sem carácter pontual 
(DROT, IGF, IDR…) 

% de reportes enviados nos prazos 
estabelecidos 
Peso: 20% 

90% Mail - Aprovação CD DAF\NCO - 

Elaborar o Balanço Social no prazo legal 
previsto 

Data de apresentação do Balanço Social de 
2017 
Peso: 40% 

30/mar Mail - Aprovação CD DAF\NRH - 
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4. Divisão de Informática e Gestão de Instalações e Equipamentos 

A DIGIE é o serviço do IEM, IP-RAM com a responsabilidade de coordenar as ações relacionadas com as 

tecnologias de informação e comunicação e assegurar o funcionamento das instalações e equipamentos. 

O GIC tem como missão estudar e propor novas formas de utilização dos recursos informáticos existentes 

no IEM, assegurando a gestão integrada e manutenção de todo o Hardware, Software e sistemas de 

comunicação interna e externa, assim como propor e implementar novas soluções informáticas, prestar 

apoio aos utilizadores e realizar tarefas de suporte às aplicações de gestão interna. 

À DIGIE compete: 

- Estudar e propor formas de utilização racional e normalizada dos suportes, meios e equipamentos 

informáticos existentes no IEM, IP-RAM; 

- Assegurar a gestão integrada e a manutenção do parque informático do IEM, IP-RAM e dos respetivos 

sistemas de comunicação interna e externa; 

- Propor e implementar os sistemas informáticos necessários ao bom funcionamento dos serviços, 

desenvolvendo e assegurando a manutenção das soluções de software; 

- Prestar o apoio necessário à execução, manutenção e atualização do sítio do IEM, IP-RAM na internet; 

- Manter atualizado um mapa de utilização das salas de reuniões e auditório, bem como providenciar 

pela colocação de meios audiovisuais ou outros que sejam necessários em cada momento, assegurando 

o respetivo apoio técnico; 

- Assegurar a manutenção, conservação, segurança e bom funcionamento das instalações do IEM, IP-

RAM; 

- Coordenar a utilização das viaturas, providenciando as ações que se revelem necessárias à sua 

manutenção, e coordenando a sua afetação às diversas necessidades dos serviços, com exceção das 

que estejam afetas ao conselho diretivo; 

Na dependência da DIGIE funcionam o Departamento de Informática e Comunicações (DIC) e o 

Departamento de Gestão e Manutenção de Instalações e Equipamentos (DGMIE). 

Em 31 de janeiro de 2018, estavam afetos a esta Divisão 8 postos de trabalho, distribuídos pelos seguintes 

cargos / carreiras: 

Distribuição de recursos humanos por categoria / cargo, em 31 jan. 2018 - DIGIE 

Dirigente 
Informática - Carreira 

especial 

Carreiras e 
categorias 

subsistentes 

Carreira de 
assistente 

técnico 

Carreira de 
assistente 

operacional 
Total 

1 2 1 1 3 8 
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Unidade Orgânica: DIVISÃO DE INFORMÁTICA E GESTÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS - DIGIE     

 Objetivo  Ações / Atividades Indicadores Meta Fonte de Informação 
UO 

Respons. 
Partilhado 

com 

34 
Melhorar o output de informação para 

as entidades e cidadãos (Obj. 8 QUAR) 
Desenvolvimento de um novo sítio para o IEM 

Data de aprovação do novo sítio do IEM 
Peso: 100% 

31/ago 
Ata do Conselho 

Diretivo 
DIGIE - 

35 
Garantir o funcionamento dos sistemas 
de informação 

Resolução de anomalias reportadas em 48h 
% de intervenções concluídas no prazo 
Peso: 100% 

80% 
Intranet - Intervenções 

técnicas 
DIGIE - 

36 
Garantir a continuidade dos sistemas de 
informação 

Implementação novos procedimentos de cópias 
de segurança 

Data entrada em produção 
Peso: 100% 

31/mai 
Logs novo sistema de 

backups 
DIGIE - 

37 
Disponibilizar de forma contínua dados e 
ferramentas informáticas 

Proposta para a Monitorização do Centro de 
Dados 

Data entrega proposta escrita 
Peso: 100% 

28/set E-mail DIGIE - 

38 Apoiar processos de contratação pública Elaboração de peças processuais  
N. º de peças produzidas 
Peso: 100% 

6 E-mail DIGIE GATJ 

39 
Garantir os outputs de dados a entidades 
externas 

Emissão de ficheiros de dados 
% ficheiros entregues dentro do prazo 
Peso: 100% 

80% E-mail DIGIE - 

40 
Garantir a qualidade do ambiente de 
trabalho 

Manutenção de instalações e equipamentos 
comuns 

% intervenções aprovadas realizadas com 
sucesso e sem intervenção corretiva 
Peso: 100% 

85% 
Intranet - Intervenções 

técnicas 
DIGIE - 
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5. Gabinete de Apoio Técnico e Jurídico 

Ao GATJ compete dar assessoria técnica e jurídica ao presidente do conselho diretivo, bem como aos 

diversos serviços do IEM, IP-RAM cabendo-lhe designadamente: 

- Emitir pareceres, elaborar estudos e produzir informações de natureza jurídica, que lhe sejam 

solicitadas pelo conselho diretivo ou por qualquer dos serviços do IEM, IP-RAM; 

- Colaborar na preparação de projetos de diplomas que caiba ao IEM, IP-RAM elaborar ou propor; 

- Analisar os pedidos e propor a emissão de credenciais às Cooperativas; 

- Instruir os processos de registo das empresas de trabalho temporário, para posterior concessão da 

respetiva licença de atividade; 

- Manter atualizado um registo dos pedidos de contratação de cidadãos extracomunitários e 

providenciar no sentido do cumprimento da legislação em matéria de recrutamento desses cidadãos, 

em articulação com o CE; 

Na dependência da DIGIE funcionam o Departamento de Informática e Comunicações (DIC) e o 

Departamento de Gestão e Manutenção de Instalações e Equipamentos (DGMIE). 

Em 31 de janeiro de 2018, estavam afetos a este gabinete 3 postos de trabalho, distribuídos pelos 

seguintes cargos / carreiras: 

Distribuição de recursos humanos por categoria / cargo, 
em 31 jan. 2018 - GATJ 

Dirigente Técnico superior Total 

(Vogal) 3 3 
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Unidade Orgânica: GABINETE DE APOIO TÉCNICO E JURÍDICO - GATJ     

 Objetivo  Ações / Atividades Indicadores Meta Fonte de Informação 
UO 

Respons. 
Partilhado 

com 

19 
Revisão das medidas ativas de Emprego 
e documentação de suporte 

- Criação/alteração de portarias relativas a 
programas de emprego 
- Atualização das diferentes minutas 

Nº de portarias publicadas 
Peso: 100% 

5 JORAM GATJ DPPE 

41 
Garantir a instrução de cobrança 
coerciva num prazo de 15 dias úteis 

Tramitação processual relativa à cobrança 
coerciva de montantes concedidas no âmbito dos 
programas de emprego 

% de processos de cobrança coerciva 
instruídos num prazo de 15 dias úteis 
Peso: 100% 

80% Notas informativas GATJ - 

42 
Emitir parecer jurídico aos serviços num 
prazo de 10 dias úteis 

Emissão de parecer jurídico sobre questões 
apresentadas pelos serviços 

% de pareceres jurídicos emitidos num prazo 
de 10 dias úteis. 
Peso: 100% 

80% Notas informativas GATJ - 

 



2018 | PLANO DE ACTIVIDADES 

INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA |30 

IV. MEDIDAS DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

O Decreto-Lei n.º 73/2014, de 13 de maio, estipula que o Plano de Atividades deve contemplar, em 

capítulo próprio, as medidas de modernização administrativa que o serviço se propõe desenvolver, 

nomeadamente as relativas à desburocratização, qualidade e inovação e, em especial, as medidas que 

promovam o atendimento de forma digital, através da sua progressiva disponibilização na Internet. 

O IEM tem vindo, nos últimos anos, a implementar medidas que visam a melhoria da qualidade dos 

serviços prestados e o aproveitamos das novas tecnologias para melhorar o acesso aos serviços do IEM e 

a comunicação com os principais clientes externos. Neste âmbito destacam-se a criação de plataforma 

para controlo de apresentação quinzenal pelos beneficiários de prestações de desemprego (dever 

entretanto revogado), de uma plataforma online para a submissão de mapas de assiduidade dos 

participantes dos programas de emprego, a criação de uma newsletter digital e de uma área de divulgação 

de eventos no sítio do IEM, a disponibilização dos diversos formulários, portarias, resumos e regulamentos 

relativos aos programas de emprego no sítio do IEM. 

No âmbito da acessibilidade online e comunicação digital, o IEM irá procurar desenvolver diversas ações 

nos próximos últimos anos, prevendo-se para 2018: 

 A generalização dos formulários de candidaturas online aos programas de emprego a todos os 

programas em vigor; 

 a disponibilização de um novo sítio do IEM, que permitirá melhorar o output de informação para 

as entidades e cidadãos. 

Por outro lado, no âmbito da qualidade dos serviços, importa referir a implementação desde maio 2016 

de uma nova solução de gestão da documentação e correspondência, integrada na plataforma Xis-

Connect. Este módulo documental permitiu a desmaterialização de alguns procedimentos, garantindo a 

rastreabilidade da documentação, provando ser uma ferramenta essencial no trabalho quotidiano.  

Refira-se ainda que o desenvolvimento da plataforma Xis-Connect, deverá prosseguir em 2018 e anos 

seguintes, com implementação faseada de novos módulos, que irão permitir a desmaterialização dos 

processos, a gestão de entidades e clientes e de dados auxiliares e a gestão dos programas de emprego, 

possibilitando a integração com sistemas externos ao IEM. Pretende-se que esta plataforma venha a 

substituir o sistema SIGPE e a complementar outros sistemas em uso no Instituto. 

Complementarmente, pretende-se que ao longo de 2018, sejam elaborados novos manuais de 

procedimentos internos para os programas de emprego, promovendo a sua modernização administrativa 

na medida em que fomenta a avaliação dos processos e procedimentos, a eliminação de atividades 
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redundantes e um maior controlo e acompanhamento dos processos críticos da atividade, impulsionando 

ganhos de eficiência e produtividade. 

O IEM procurará ainda fomentar a modernização administrativa e a eficiência do trabalho pela 

disponibilização de formação profissional aos trabalhadores de forma a promover suas competências de 

inovação no trabalho e o melhor uso das ferramentas informáticas úteis ao desempenho das atividades. 

Finalmente, refere-se que o IEM continuará, em 2018, a solicitar aos seus principais clientes, internos e 

externos, a avaliação da sua satisfação com os serviços prestados pelo IEM, de forma a identificar áreas 

de melhoria. 
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V. RECURSOS 

1. Recursos humanos 

Efetivos em 31-01-2018 

No final de janeiro de 2018, o IEM dispunha de um total de 97 colaboradores, o que se traduz numa 

manutenção face ao mesmo momento do ano anterior, embora se tenham registado entradas e saídas 

ao longo dos últimos 12 meses. 

Assim, na comparação entre os momentos destaca-se que: 

 o número de dirigentes diminuiu devido à saída de um dirigente para motivo de aposentação; 

 o número de Técnicos Superiores aumentou com o saldo de uma saída de um trabalhador no 

final do período de mobilidade entre organismos, que não foi consolidada, e com a entrada de 

outros dois trabalhadores, um em regime de mobilidade e outro por reintegração após término 

de nomeação no Gabinete da SRIAS. 

Os grupos profissionais com maior representação são os Técnicos Superiores (29), seguindo-se os 

Assistentes Técnicos (27) e os colaboradores enquadrados nas carreiras e categorias subsistentes (16). 

Quadro V - Distribuição de recursos humanos por cargo/carreira 

Cargo / carreira 
31 jan 
2016 

31 jan 
2017 

31 jan 
2018 

Dirigente 11 11 10 

Carreira de Técnico Superior 24 28 29 

Carreiras e Categorias Subsistentes 16 16 16 

Carreiras e Corpos Especiais 2 2 2 

Carreira de Assistente Técnico 28 27 27 

Carreira de Assistente Operacional 14 13 13 

Total 95 97 97 
 

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 mais de metade do total dos recursos humanos (55 

colaboradores), uma vez que representam as áreas operacionais e de serviço ao utente/cliente. 

Nesta distribuição, deve-se ainda considerar que 11 dos 13 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, situação em 01 janeiro de 2018 

Categoria / Cargo 
Conselho 
Diretivo 

DPPE CE DAF 
Serviços de 

Assessoria e de 
Apoio 

Total 

Dirigente 3 3 2 1 1 10 

Carreira de técnico superior - 12 12 2 3  29 

Carreiras e categorias subsistentes - 1 10 3 2 16 

Informática - Carreira especial - - - - 2 2 

Carreira de assistente técnico - 8 7 9 3 27 

Carreira de assistente operacional - - - 2 11 13 

Total 3 24 31 18 22 97 

 

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

representativo é dos colaboradores com idades compreendidas entre os 50 e os 59 anos (41 

colaboradores). Os trabalhadores com menos de 40 anos representam atualmente 10,3% do total dos 

trabalhadores (10 colaboradores).  

 

 

 

 

 

 

Gráfico I - Distribuição dos efetivos por nível etário 

 

Relativamente à estrutura por habilitações, é de salientar que o grupo mais representativo é detentor de 

Licenciatura (35 colaboradores), seguindo-se os detentores do 12º ano de escolaridade com 32 

trabalhadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Ao longo do ano o IEM irá procurar o volume de recursos humanos ao seu efetivo ao serviço, 

nomeadamente nas áreas operacionais e na área dos sistemas de informação e equipamentos 

informáticos, recorrendo a processos de mobilidade geral e a procedimentos concursais, para o 

preenchimento de 7 postos de trabalho do mapa de pessoal do IEM. 

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

2018 sejam consideradas necessárias para a qualificação dos seus recursos humanos, recorrendo à 

participação em ações promovidas pela DRAPMA - Direção Regional da Administração Pública e 

Modernização Administrativa, em parceria com o INA - Direção Geral da Qualificação dos Trabalhadores 

em Funções Públicas, mas também e sempre que possível, à colaboração com demais organismos do 

Governo Regional e colaboradores do próprio IEM. 

 

2. Recursos financeiros 

A elaboração do orçamento para 2018 assenta no Plano de Atividades do IEM, que traduz os objetivos a 

alcançar, e na convicção que o planeamento efetuado pelo IEM, para 2018, 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 2018 tem ainda subjacentes as seguintes orientações: 

- Execução orçamental de 2017; 

- 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. 

De modo a alcançar os seus objetivos e concretizar as atividades e projetos previstos, o IEM dispõe, para 

o ano de 2018 de 23.936.550 euros, que representa uma diminuição muito significativa face aos valores 

corrigidos de 2017 e de 2016 (-12,8% e -8,8%, respetivamente). 
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Quadro VII – Orçamento da receita de 2016 a 2018 

 2016 2017 2018 

TOTAL 26.257.367 27 451 834 23 936 550 

Serviços e Fundos Autónomos 1.654 - - 

Orçamento da Região 6.191.117 8 562 150 11 506 225 

União Europeia – Instituições 19.458.647 18 540 936 12 256 325 

Outras 261.000 333 060 174 000 

Saldo da gerência anterior 344.949 15 688 - 

Dotação corrigida em 31 de dezembro de 2016 e de 2017 

 

O financiamento comunitário corresponde a 51,2% da receita total para 2018, mantendo-se como a fonte 

de financiamento mais significativa, embora apresente uma forte redução face aos anos anteriores, num 

decréscimo de 33,9% face a 2017 e 37,0% face a 2016. 

Em 2018, o Orçamento Regional assegura cerca de 48,1% das receitas do IEM, de modo a colmatar, ainda 

que parcialmente, o esgotar de verbas de comunitárias ao abrigo do atual quadro de financiamento. 

 

Quadro VIII – Orçamento da despesa de 2016 a 2018 

 2016 2017 2018 

TOTAL  26.257.367 27 451 834 23 936 550 

Orçamento de Funcionamento 2.404.203 2 627 707 2 619 321 

Despesas com pessoal 2.364.751 2 588 255 2 580 567 

Outras despesas 39.452 39 452 38 754 

Orçamento do PIDDAR 23.853.164 24 824 127 21 317 229 

Plano Regional de Emprego 23.167.102 24 099 871 20 827 031 

Atualização da Aplicação de Gestão dos Programas de Emprego  628.703 516 276 376 898 

Atualização da Aplicação de Gestão de Desempregados 53.000 35 000 35 000 

Cooperação Interregional 4.359 - - 

Grow RUP - 92 300 78 300 

EMPLEORUP - 80 680 - 

* Dotação corrigida em 31 de dezembro de 2016 e de 2017 

 

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

2.619.321 euros (10,9%) e do Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da 

Região Autónoma da Madeira (PIDDAR) que totaliza 21.317.229 euros (89,1%). 

A diminuição global de dotação registado face a 2017 (-12,8%; -3.515.284 euros) decorre essencialmente 

do decréscimo do montante afeto ao PIDDAR (-14,1%; -3.506.898 euros). O montante afeto as despesas 
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de funcionamento relativas a despesas com pessoal decresce em apenas 0,3% face ao ano anterior, com 

uma redução de cerca de 7,7 mil euros. 

No âmbito das despesas de funcionamento, importa salientar a manutenção do montante afeto a rubrica 

Outras despesas, que, novamente, representa apenas 1,5% das despesas de funcionamento em 2018. 

Deste modo, 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 um 

decréscimo da dotação em 2018, decorrente do esgotar dos fundos de um dos eixos prioritários do quadro 

de financiamento 2014-2020, fundamental à intervenção do IEM. Ressalva-se que o reforço do orçamento 

regional permitiu atenuar parcialmente, o impacto da redução do financiamento comunitário. 

Este projeto continua a representar a generalidade da despesa prevista, cerca de 89% do total do 

orçamento do IEM em 2018. 

O orçamento de 2018 do Plano de Investimentos, para além das medidas ativas, inclui projetos relativos 

à Atualização da Aplicação de Gestão dos Programas de Emprego e à Atualização da Aplicação de Gestão 

de Desempregados, fundamentais à modernização administrativa do IEM, e ainda atividades de 

cooperação entre regiões ultraperiféricas no âmbito da União Europeia, nomeadamente ao abrigo do  

projeto GROW RUP, que apoia a criação e o crescimento de empresas inovadoras no campo da economia 

verde e azul, com foco particular em desempregados de longa duração. 


