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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 2023 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 processo de elaboração do Plano de Atividades iniciou-se com a decisão superior de revisão dos objetivos 

estratégicos e estratégias a adotar para a sua prossecução, com base nos quais foram definidos os objetivos 

operacionais a alcançar, num processo participativo entre o Conselho Diretivo e as unidades orgânicas. 

Nesta sequência, 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 diálogo entre todas as partes 

envolvidas e, posteriormente, submetida à apreciação superior. 

O processo foi coordenado pelo Conselho Diretivo e executado pela Divisão de Estatística, Planeamento 

e Comunicação, que produziu o documento final. 

 

Mecanismos de acompanhamento e monitorização do plano 

O presente plano requer uma monitorização da execução dos objetivos a desenvolver ao longo do ano.  

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

estratégia existirão dois mecanismos de coordenação e monitorização. 

• Monitorização periódica do nível de execução do Plano de Atividades e QUAR 

Tendo por objetivo a apresentação de informação referente à avaliação periódica 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. 
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• Reuniões entre a Direção do IEM e os Diretores das Unidades Orgânicas 

Realização de reuniões 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 à Divisão de Estatística, Planeamento e Comunicação 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 estrutura do Governo Regional aprovada através do Decreto Regulamentar Regional n.º 8-

A/2019/M, o Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM passa a ser tutelado pela Secretaria Regional da 

Inclusão Social e Cidadania. 

 

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 social e Cidadania, 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;  
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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 extracomunitários;  

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 

… com o serviço público no cumprimento dos princípios de legalidade, transparência e isenção; 

… com todos os trabalhadores na melhoria contínua das suas competências; 

… com os cidadãos na sua relação com o IEM. 

 

Valorização dos colaboradores 

… porque valorizamos o saber, o saber-fazer e o saber-estar; 

… porque promovemos o encontro e partilha de saberes, ideias e experiências; 

… porque apostamos no desenvolvimento e reconhecimento de competências. 

 

Qualidade 

… no rigor dos processos e métodos de trabalho adotados; 

… no compromisso com os melhores resultados; 

… porque procuramos sempre fazer melhor. 

 

 

Estrutura orgânica 

A Portaria n.º 583/2019, de 7 de outubro, 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 Serviços de Assessoria e de Apoio, designadamente, a Divisão de Apoio Jurídico 

(DAJ), Divisão de Estatística, Planeamento e Comunicação (DEPC) e o Secretariado e Serviços de Apoio 

Operacional (SSAO), e por quatro unidades orgânicas nucleares, o Centro de Emprego (CE), a Direção de 

Programas de Emprego (DPE), a Direção Administrativa e Financeira (DAF) e a Direção de Infraestruturas 

e Tecnologia (DIT). 
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Figura 1. – Organograma do IEM 

 

Relativamente a unidades flexíveis, o CE integra 2 unidades, a Divisão de Informação e Orientação 

Profissional (DIOP) e a Divisão de Colocação (DC), sob cuja dependência funciona ainda o Núcleo de 

Prestações de Desemprego (NPD). 

Na dependência da DPE funcionam duas unidades flexíveis, a Divisão de Integração Social e Profissional 

(DISP) e a Divisão de Promoção de Emprego e Empreendedorismo (DPEE), e o Gabinete de Inovação e 

Desenvolvimento (GID). 

A DAF integra a Divisão de Apoio Técnico (DAT), o Núcleo Recursos Humanos e Vencimentos (NRHV), o 

Núcleo de Expediente e serviços gerais (NESG), o Núcleo de Contabilidade e Orçamento (NCO) e o Núcleo 

de Economato, Património e Cadastro (NEPC). 

Na dependência da DIT funcionam a Divisão de Informática e Redes (DIR) e o Núcleo de Gestão do 

Património (NGP). 
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Principais clientes 

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;  

• Recrutamento e seleção de pessoal; 

• Ajustamento entre a oferta e a procura. 
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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 ESTRATÉGICOS 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 

• Divulgação de informação aos utentes e à sociedade em 
geral, reforçando a imagem do IEM 

• Colaboração com outros organismos para uma abordagem 
multissetorial de problemáticas sociais associadas ao 
desemprego 

• Adaptação da intervenção através de programas de 
emprego 

• Estabelecimento de parcerias com entidades formadoras  

• Personalização do atendimento 

• Descentralização do atendimento, através de núcleos e 
polos e de emprego 

• Recursos humanos com elevada identificação com missão 
do IEM e orientação para serviço público 

• Qualificação dos recursos humanos 

• Elevada capacidade de execução de compromissos no 
âmbito do cofinanciamento comunitário 

• Acessibilidade e localização das instalações 

• Equipamentos informáticos e de comunicação suficientes e 
adequados 

PONTOS FRACOS 

• Baixa capacidade de mobilização de recursos para 
projetos 

• Inexistência de um sistema de informação integrado (em 
curso) 

• Gestão financeira sujeita a fortes condicionantes 

• Inexistência de Sistema de gestão da qualidade 

• Escassez de recursos humanos face às exigências 

• Instalações (climatização, espaço de atendimento, 
acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida a 
algumas áreas de atendimento) 

• Processo de desmaterialização pouco desenvolvido, com 
o arquivo físico demasiado extenso e exigente 

• Elevado nível de burocracia, decorrente das exigências 
relativas ao financiamento público, mas também 
agravado pela falta de interconexão de dados entre 
organismos públicos e por falhas na gestão documental 

• Atendimento técnico por telefone - dificuldades no 
encaminhamento ao técnico responsável/capacitado 
para responder 

OPORTUNIDADES 

• Maior sensibilidade política e social para a problemática do 
desemprego e comunicação disponível para divulgar 
iniciativas do IEM 

• Transição digital e inteligência artificial – novos serviços e 
interconexão de dados na Administração Pública 

• Generalização e aprofundamento do uso de serviços 
online, potenciados no contexto de confinamento para 
prevenção dos surtos da doença Covid-19 

• Melhoria gradual das competências básicas dos 
madeirenses, nomeadamente digitais 

• Parcerias com entidades externas e outros serviços e 
organismos da Administração Pública 

• Verbas disponíveis ao abrigo do Plano de Recuperação e 
Resiliência e do novo quadro financeiro plurianual 

• Maior valorização das competências dos trabalhadores no 
recrutamento, versus qualificação formal 

AMEAÇAS 

• Recessão económica decorrente de conflito na Ucrânia 
e de novas vagas e variantes da pandemia Covid-19 

• Aumento de ciberataques 

• Restrições orçamentais e atrasos no financiamento 
devido à transição entre quadros comunitários 

• Baixo nível de qualificação dos desempregados e 
desajustamento das qualificações face às necessidades 
do mercado de trabalho 

• Envelhecimento da população e evolução demográfica 
decrescente 

• Baixo espírito empreendedor 

• Falta de sensibilização do tecido empresarial quanto à 
conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal 
e ao cumprimento das normas legais em matéria de 
laboral, gerando barreiras e desmotivação para o 
emprego 



2023 | PLANO DE ACTIVIDADES  

INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA |12 

2. Linhas de orientação estratégica 

O Programa do XIII Governo Regional da Madeira estabelece como uma das grandes linhas de atuação a 

promoção da “coesão social com mais inclusão e melhores oportunidades para todos”, elegendo as 

políticas de emprego como um dos eixos essenciais do modelo de desenvolvimento social inclusivo. 

Estas devem atuar na dinamização da economia, para que esta propicie a criação de novos postos de 

trabalho, e intervir junto de grupos com maiores dificuldades de integração profissional para os quais a 

situação de desemprego é mais gravosa, como sejam os jovens, os mais idosos, os menos qualificados e 

os indivíduos que perduram em situação de desemprego prolongado.  

Em complemento, importa adotar medidas tendo em vista a simplificação, a modernização e a eficiência 

dos serviços prestados pelo Instituto de Emprego, numa lógica de descentralização e proximidade. 

Como parte da administração pública regional, o IEM deverá dar continuidade ao processo de 

modernização dos instrumentos e meios de atendimento aos cidadãos e empresas, através da criação de 

canais de informação mais eficientes. 

São estabelecidas como orientações estratégicas para o período 2019-2023, com impacto direto na 

atividade do IEM: 

• Adaptar e criar medidas de emprego, numa lógica de ajustamento constante ao mercado de trabalho. 

• Reforçar a articulação entre os serviços de emprego, as entidades formativas e as empresas, tendo 

em vista promover ações de formação, dirigidas às necessidades de formação dos desempregados, 

adequando-os às necessidades das empresas. 

• Simplificar e modernizar o serviço público de emprego, com novas áreas de atendimento e 

informação e criação de área de acesso a serviços de emprego digitais. 

- Criar um sistema de informação de suporte e gestão da atividade do Centro de Emprego, com 

novas funcionalidades. 

- Criar uma rede estratégica de relação com as entidades empregadoras, para promoção de 

oportunidades de emprego. 

• Garantir estratégias de intervenção dirigidas a desempregados com maiores dificuldades de Inserção. 

• Dar continuidade à política de criação do próprio emprego, através da concessão de apoios no âmbito 

do Programa de Estímulo ao Empreendedorismo de Desempregados (PEED). 

• Premiar as entidades que desenvolvam projetos nas áreas da economia verde, azul e circular e nos 

concelhos com baixa densidade populacional. 

• Criar um Programa de Emprego exclusivamente para pessoas com deficiência. 
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3. Objetivos estratégicos e estratégias 

Os objetivos estratégicos do IEM traduzem o que o IEM pretende alcançar no médio prazo, para 

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

Foram assim fixados os seguintes objetivos estratégicos: 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 - Promover o emprego e a empregabilidade, com enfoque particular nos 

grupos mais vulneráveis ao desemprego 

O IEM pretende encontrar uma resposta adequada para aqueles que procuram os serviços de emprego 

de modo a minorar a duração dos períodos de desemprego 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 acompanhar os desempregados através de metodologias de intervenção 

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

participação em medidas ativas de emprego que potenciem a empregabilidade e a criação de postos de 

trabalho, entre as quais a criação do próprio emprego e empresa. 

Na sua intervenção o IEM deverá reforçar o combate ao desemprego jovem e ao desemprego de longa 

duração, fenómenos com impactos profundos na sociedade atual e futura, e aprofundar a inserção no 

mercado de trabalho de quem padece de condições particulares que conduzam não só à exclusão 

profissional, mas também à pobreza e à marginalização social. 

 

Estratégia 1.1. Facilitar a inserção profissional de desempregados no mercado de trabalho, de forma 

a prevenir e combater o desemprego de longa duração 

Embora a economia regional esteja a recuperar da crise pandémica, que teve fortes impactos no 

emprego da região, o desemprego de longa duração ter-se-á agravado para aqueles que já se 

encontravam nesta condição antes ada crise, mas também para os novos desempregados, que não 

conseguem voltar ao mercado de trabalho. 

Ora, o desemprego de longa duração representa um desafio acrescido, já que quanto mais tempo um 

desempregado se mantém afastado do mercado de trabalho, maior é a dificuldade de reintegração no 

mesmo e maior é a sua desmotivação para a procura de emprego. As pessoas que são hoje dissuadidas 

de procurar ativamente emprego devem ser incentivadas a participar no mercado de trabalho para que 

este recupere rapidamente. 

É, assim, fundamental acompanhar os desempregados desde a sua inscrição no Centro de Emprego até 

à sua integração no mercado de trabalho, recorrendo a medidas ativas de emprego que evitem o 
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afastamento do mercado de trabalho, que potenciem a reconversão de competências e que incentivem 

comportamentos de procura ativa de emprego. 

 

Estratégia 1.2. Promover a inserção profissional de jovens 

O desemprego assume-se como um elemento cada vez mais presente na transição da escola para o 

mercado de trabalho e a ter uma duração cada vez maior. Os jovens são também particularmente 

sujeitos a situações de trabalho precário, ao longo do seu percurso profissional.  

Deste modo, o desemprego e a inatividade dos jovens têm vindo a ser uma das principais preocupações 

políticas a nível mundial, tendo-se multiplicado os apelos e as medidas de mitigação deste fenómeno. A 

nível europeu, nacional e regional destaca-se a Iniciativa Garantia Jovem, que pretende fornecer uma 

resposta de emprego, educação ou formação aos jovens, com resultados muito positivos.  

No entanto, o contexto de crise económica atual veio evidenciar que, apesar dos esforços já realizados, 

este grupo mantém-se especialmente vulnerável ao desemprego e a crises económicas. Efetivamente, a 

taxa de desemprego dos jovens até aos 25 anos agravou-se a um ritmo muito mais intenso do que para os 

adultos em 2020, fixando-se num valor médio de 31,0% para 2021, quando a taxa global se situa em 7,9%. 

Neste âmbito, o IEM irá reforçar os esforços que dirige para os jovens, quer no alargamento da iniciativa 

Garantia Jovem a novos parceiros na Região, procurando abranger os jovens mais afastados do mercado 

de trabalho, quer pela continuação de medidas de estágios profissionais, quer pela criação de novas 

medidas ativas que permitam aumentar a intervenção sobre este público. O sucesso destas intervenções 

dependerá da sua divulgação e de novas formas de comunicação com os jovens e com entidades 

parceiras na prossecução deste objetivo.  

 

Estratégia 1.3. Incentivar o empreendedorismo e a criação de postos de trabalho 

O tecido empresarial madeirense caracteriza-se por um acentuado peso de empresas de pequena 

dimensão, muitas das quais microempresas, que embora pequenas, estas empresa são frequentemente 

criadoras de vários postos de trabalho. 

O estímulo ao empreendedorismo, mesmo que a empresas de pequena dimensão, é assim 

determinante na Região, não só como fonte de criação do próprio emprego, mas também como 

elemento multiplicador de mais emprego, e gerador de uma maior igualdade de oportunidades. 

Adicionalmente, o empreendedorismo é uma solução para os jovens que, após os seus estudos, não 

encontram satisfação na sua carreira profissional e introduz a diversificação da oferta de bens e serviços 

face ao que já existe, promovendo a competitividade da Região e a resposta a necessidades emergentes. 
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Neste âmbito, para além de prosseguir com as várias iniciativas de divulgação e comunicação com 

potenciais empreendedores, o IEM pretende dinamizar o empreendedorismo jovem e assegurar um 

maior acompanhamento e apoio técnico aos projetos aprovados, para além de procurar fomentar 

sinergias entre os vários promotores apoiados, de forma a consolidar mais rapidamente o sucesso dos 

projetos apoiados. 

Complementarmente, e num cenário de recuperação gradual das empresas fragilizadas pela recente 

crise económica, é necessário assegurar a criação líquida de novos empregos, através da contratação de 

desempregados inscritos no IEM, assegurando a sua inserção direta no mercado de trabalho. 

 

Estratégia 1.4. Garantir a intervenção para a inserção profissional de grupos em risco de exclusão 

social e profissional 

A inserção no mercado de trabalho é determinante para a independência/autonomia económica de 

todos os cidadãos em idade de trabalhar, e para a verdadeira inclusão social. 

Contudo, apesar dos esforços empreendidos pelos governos regionais e nacionais, persistem fatores de 

desequilíbrio que permitem a identificação de grupos mais vulneráveis face ao mercado de emprego, 

aos quais deve ser dada uma resposta. 

Identificam-se como grupos particularmente vulneráveis as pessoas que possuem uma deficiência ou 

incapacidade, os que pertencem a minorias alvo de discriminação ou os que se encontram numa situação 

de marginalização social e/ou pobreza, em consequência de situações específicas, como a violência 

doméstica, a toxicodependência, o alcoolismo entre outras, ou pela conjugação de vários fatores.  

Neste âmbito, o IEM irá prosseguir e aprofundar o acompanhamento personalizado e individual destes 

grupos e contribuir para a definição de percurso de inserção profissional e social, através de equipas 

multidisciplinares. Efetivamente, para o sucesso deste objetivo é fundamental a articulação entre o IEM 

e as entidades com competências especializadas e experiência nas diversas áreas que originam e 

potenciam a exclusão social e profissional. Serão também prosseguidas e avaliadas as medidas 

específicas que facilitam e incentivam a (re)inserção profissional destes utentes no mercado normal de 

trabalho, com vista à sua melhoria e adaptação contínua. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2. Reforçar a aproximação aos stakeholders 

Este objetivo estratégico traduz a vontade de estabelecer uma relação mais próxima com os principais 

stakeholders do IEM: os candidatos a emprego, as entidades empregadoras e as entidades parceiras na 

melhoria da empregabilidade dos desempregados. 
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Estratégia 2.1. Aproximar o serviço público de emprego aos desempregados 

A par do acompanhamento personalizado aos utentes subjacente ao objetivo estratégico 1, o IEM 

deverá prosseguir o objetivo de aproximação aos utentes de uma forma geral, assegurando divulgação 

das suas atividades e a descentralização dos seus serviços. Neste âmbito é determinante o 

aprofundamento do papel dos Polos de Emprego na divulgação de informação, na orientação 

profissional e no apoio à procura de uma formação e/ou emprego. 

Complementarmente, o IEM continuará a assegurar a divulgação de oportunidades de formação 

dirigidas a desempregados, em estreita cooperação com as entidades formadoras da Região. 

 

Estratégia 2.2. Criar uma relação mais próxima com as entidades empregadoras 

O serviço público de emprego, enquanto organismo que garante a satisfação das necessidades de 

recrutamento da Região, deverá aproximar-se e alargar as suas relações com o tecido empresarial, de 

modo a antecipar as necessidades de pessoal, de criação e extinção de postos de postos de trabalho e 

fomentar a captação de ofertas de emprego. Este contacto personalizado com as entidades empregadoras 

permitirá também ao IEM promover a adaptação contínua dos programas de emprego, de forma a 

assegurar que respondem às condições e necessidades atuais do mercado de trabalho, e que são eficazes 

no incentivo à criação de emprego e na promoção das qualificações procuradas pelo mercado de trabalho. 

Para potenciar novos níveis de captação de ofertas e emprego é fundamental garantir a celeridade das 

respostas e a adequação dos candidatos encaminhados ao perfil. Importa referir que embora o IEM 

assegure atualmente uma resposta rápida às ofertas de emprego, este prazo será certamente reduzido 

com a entrada em funcionamento do novo portal de serviços online, que permitirá agilizar as notificações 

aos utentes e realizar um ajustamento direto entre candidatos e empregadores, se desejado. 

Numa economia cada vez mais global, a mobilidade geográfica e a circulação de trabalhadores são uma 

realidade. O desajustamento entre competências e a reduzida dimensão da economia regional reforçam 

a importância dos serviços de recrutamento a nível internacional. 

 

Estratégia 2.3. Criar uma relação mais próxima com as entidades parceiras 

Apesar dos esforços governamentais, continua a ser particularmente necessário aprofundar a 

intervenção do IEM em zonas onde o desemprego registado tem sido mais elevado ou em prol de grupos 

particularmente desfavorecidos. Para o sucesso desta ação é fundamental o envolvimento e 

colaboração de instituições e associações locais e o recurso a novas formas de comunicação/ divulgação. 
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No âmbito da relação com entidades parceiras na promoção da empregabilidade e combate à exclusão 

socioprofissional e pobreza, o IEM deverá assegurar um diálogo contínuo e próximo com entidades 

públicas, autarquias, associações, nomeadamente as que prosseguem fins sociais, de forma a criar 

sinergias e garantir a eficácia das suas medidas e apoios, enquanto contribuem para uma sociedade mais 

coesa, inclusiva e sustentável.  

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3. Promover a inovação, modernização e sustentabilidade dos sistemas de 

informação e comunicação do IEM, com vista a uma prestação de serviços 

mais eficiente e acessível 

O IEM irá prosseguir com o desenvolvimento dos seus sistemas de informação e comunicação como 

forma de melhorar os serviços prestados, num esforço de modernização contínua dos serviços e 

processos. 

 

Estratégia 3.1. Promover a sustentabilidade dos sistemas 

Transversal a toda a evolução e ao desenvolvimento dos sistemas de informação, está a necessidade de 

garantir a sua sustentabilidade e segurança, atual e futura, prevenindo falhas e eventuais ataques 

informáticos que possam prejudicar gravemente o IEM e os seus stakeholders. 

 

Estratégia 3.2. Desenvolver os sistemas de apoio à atividade e os serviços online 

Neste âmbito, o IEM deverá concluir o processo de desenvolvimento e implementação do Sistema de 

Gestão Integrada dos Programas de Emprego – GIPE e desenvolver um novo sistema de apoio à atividade 

do centro de Emprego, sistemas que permitirão a criação de portais de atendimento e serviços digitais. 

O desenvolvimento dos seus sistemas internos é também uma peça fulcral para o desenvolvimento e 

reformulação de processos e procedimentos internos, potenciadores de uma maior eficiência e 

racionalização do trabalho, e permitindo a gestão integrada da sua atividade. 

No âmbito da evolução dos sistemas de informação do IEM será fundamental implementar a interconexão 

de dados com a segurança social, processo que permitirá a atualização de informação relevante a ambos 

os organismos, diminuindo o erro de registo ou desatualização e o processo administrativo, e libertando 

recursos para novas funções. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4. Promover a melhoria do modelo de gestão do IEM, com enfoque na 

valorização dos recursos humanos  

O quarto objetivo estratégico traduz a vontade de melhorar a qualidade dos serviços prestados, através 

da melhoria do modelo de gestão, procurando-se reforçar o desempenho do IEM tendo como foco as 

necessidades dos seus beneficiários. 

Neste âmbito importa ter presente que a satisfação dos clientes externos está diretamente relacionada 

com a satisfação dos clientes internos do IEM, das Unidades Orgânicas e dos 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. 

 

Estratégia 4.1. Promover a boa gestão e valorização dos recursos humanos 

Os recursos humanos do IEM, as suas competências e identificação com a missão e sentido de serviço 

público são pontos fortes do IEM. Efetivamente, só com recursos humanos capazes e empenhados foi 

possível concretizar um alargado conjunto de alterações de procedimentos e intervenções no período da 

Covid-19. Ciente da importância dos seus colaboradores, o IEM pretende valorizar o seu desempenho, a 

sua participação e garantir o seu bem-estar. 

Neste sentido, o IEM irá continuar a promover a aplicação justa, transparente e atempada do sistema de 

avaliação de desempenho em toda a organização, potenciando o envolvimento dos colaboradores no 

planeamento da atividade e promovendo o alinhamento do seu desempenho com os objetivos do Instituto. 

O IEM irá procura fomentar a partilha de informações, de conhecimentos e o diálogo entre colaboradores, 

entre chefias e entre si, de forma a criar um sentimento de pertença e de interajuda. Nos próximos anos, 

o IEM irá procurar prosseguir o investimento realizado em 2021 na aquisição/reforço de competências dos 

seus colaboradores, demonstrando que o investimento nos seus recursos humanos é um ponto 

fundamental para o bom desempenho do IEM. 

Finalmente, e no sentido de criar um ambiente favorável ao bem-estar dos trabalhadores, o IEM irá intervir 

nas suas instalações de forma a melhorar as condições físicas de trabalho, enquanto manterá ou reforçará 

a adoção de regimes de trabalho mais compatíveis com a vida familiar e pessoal. 

 

Estratégia 4.2. Aferir e melhorar a satisfação dos stakeholders 

A avaliação da satisfação dos utentes permite à organização avaliar o seu desempenho, identificar as 

áreas em que pode atuar para a melhoria do seu desempenho e compreender a influência de aspetos 

fora do seu controlo. 
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A auscultação aos stakeholders e a posterior atuação sobre as conclusões que se poderão retirar, 

favorece a cultura de serviço público, fomenta a participação e o envolvimento das pessoas e atua como 

um elemento motivador para colaboradores, dirigentes e decisores públicos.  

Obter elevados níveis de satisfação é o melhor indicador da validade e qualidade do serviço prestado, e 

implica a existência de uma cultura organizacional e de um modelo de gestão centrados no cliente e nas 

suas necessidades. 

 

Estratégia 4.3. Agilizar e simplificar procedimentos 

A qualidade dos serviços prestado está intrinsecamente ligada à eficiência, celeridade e uniformização 

dos processos e procedimentos, devendo o IEM prosseguir com os esforços já realizados neste âmbito, 

através da criação e revisão de manuais de procedimentos, de instrumentos de monitorização da 

atividade e dos prazos, e pela reorganização das equipas de modo a dar resposta aos novos desafios que 

vão surgindo. 

Neste âmbito assume uma importância fulcral a desmaterialização gradual dos processos e do arquivo 

do IEM. O desenvolvimento dos sistemas de informação dará um contributo determinante neste 

sentido, embora devam e possam ser adotadas desde já diversas soluções digitais e preparadas soluções 

futuras, de modo a garantir a transição digital de todo o IEM no futuro próximo. 

 

Estratégia 4.4. Otimizar a gestão financeira 

Os recursos financeiros são um dos fatores que mais condicionam a atividade do IEM, sobretudo na 

execução dos programas de emprego. A sua otimização exige o planeamento e acompanhamento 

próximo da atividade e o domínio dos diversos constrangimentos, restrições e processos administrativos 

exigentes a que estão sujeitos. A transição entre quadros comunitários, com o habitual desfasamento 

da disponibilização de verbas e a sobreposição de apoios, dispersos por instrumentos diferentes no 

contexto COVID, exige um controlo ainda mais rigoroso dos fluxos financeiros.  

Consciente deste contexto, o IEM irá procura reforçar os seus instrumentos de planeamento e controlo 

das despesas a efetuar e das receitas a arrecadar.  
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III. OPERACIONALIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA 

1. Objetivos Operacionais 

De modo a prosseguir estes objetivos estratégicos e a materializá-los para 2023, foram definidos 77 

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 dos objetivos estratégicos e 

estratégias definidas, 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. 

Apresentam-se de seguida, de forma resumida, os objetivos operacionais do IEM para 2023 enquadrados 

nos respetivos objetivos estratégicos e estratégias. Importa referir que este enquadramento não é sempre 

linear, existindo diversos objetivos operacionais a contribuírem para mais do que um objetivo estratégico. 

Contudo e em prol da simplificação e de uma melhor comunicação, os objetivos operacionais estão afetos 

à estratégia com a qual têm uma relação direta ou para a qual têm maior relevância. 

 

OE e 
Estratégias 

OBJETIVOS OPERACIONAIS 

 

OE1: Promover o emprego e a empregabilidade, com enfoque particular nos grupos mais vulneráveis ao desemprego 

 E1.1. Facilitar a inserção profissional de desempregados no mercado de trabalho, de forma a prevenir e 
combater o desemprego de longa duração 

1.  1. Inserir 1.600 desempregados no mercado de trabalho 

2.  2. Executar programas de emprego com vista ao combate ao desemprego de longa duração 

3.  3. Reconverter as competências dos desempregados 

4.  4. Aplicar o Plano Pessoal de Emprego a 1.200 beneficiários de Prestações de Desemprego 

5.  5. Melhorar as competências de Empregabilidade a 1.800 Desempregados  

6.  6. Promover a divulgação de ações de formação  

7.  7. Acompanhar os projetos de mobilidade dos candidatos inscritos com projetos de vocação comunitária 

 E1.2. Promover a inserção profissional de jovens 

8.  8. Apoiar a realização de estágios profissionais para a transição dos jovens para a vida ativa 

9.  9. Promover o acompanhamento de Jovens até aos 29 anos 

10.  10. Realizar ações de divulgação e esclarecimento sobre programas de emprego dirigidos a jovens 

11.  11. Impulsionar a iniciativa Garantia Jovem a entidades parceiras 

 E1.3. Incentivar ao empreendedorismo e à criação de postos de trabalho 

12.  12. Aumentar a divulgação das medidas de incentivo ao empreendedorismo e de apoio à criação de postos 
de trabalho 

13.  13. Premiar o empreendedorismo jovem 

14.  14. Organizar a Gala do Empreendedor 2023 
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OE e 
Estratégias 

OBJETIVOS OPERACIONAIS 

 

15.  15. Estimular a criação de novos postos de trabalho 

16.  16. Dinamizar a medida de formação em empreendedorismo para jovens 

17.  17. Garantir um maior e melhor acompanhamento dos projetos apoiados 

18.  18. Implementar a Bolsa de Consultores em empreendedorismo 

19.  19. Dinamizar a Rede de Entidades Apoiadas no âmbito do CRIEE e CPE 

20.  20. Criação de uma Bolsa de Ideias de Empreendedorismo 

21.  21. Promover o microcrédito 

 E1.4. Garantir a intervenção para a inserção profissional de grupos em risco de exclusão social e profissional 

22.  22. Realizar um evento de promoção dos apoios ao emprego de pessoa com deficiência 

23.  23. Identificar, avaliar e acompanhar desempregados com deficiência ou incapacidade 

24.  24. Promover programas de emprego dirigidos a grupos em risco de exclusão social e profissional  

25.  25. Criar um programa de Emprego Protegido 

26.  26. Promover o acompanhamento das Vítimas de Violência Doméstica (VVD) 

27.  27. Promover a sinalização e acompanhamento de Pessoas em Situação de Sem Abrigo (PSSA) 

28.  28. Proceder ao acompanhamento de 300 desempregados identificados como de difícil colocação 
 

 

OE2. Reforçar a aproximação aos stakeholders 

 E2.1. Aproximar o serviço público de emprego dos desempregados 

29.  29. Reforçar a intervenção e acompanhamento dos Polos de Emprego 

30.  30. Divulgar a Rede EURES e promover projetos de mobilidade de vocação comunitária 

31.  31. Promover a Feira de Emprego 

32.  32. Dar continuidade ao projeto Secretaria em Movimento, + Perto de Si 

 E2.2. Criar uma relação mais próxima com as entidades empregadoras 

33.  33. Captar 3.000 ofertas de emprego 

34.  34. Garantir elevados níveis de satisfação das ofertas de emprego 

35.  35. Garantir o ajustamento à oferta de emprego nos 5 dias úteis seguintes ao registo da oferta.  

36.  36. Divulgar a Rede EURES às entidades empregadoras 

37.  37. Realizar um evento de promoção do emprego feminino 

 E2.3. Criar uma relação mais próxima com as entidades parceiras 

38.  38. Operacionalizar ações de proximidade nos concelhos da RAM 

39.  39. Promover um Seminário/Conferência da área do Emprego 
 

 

OE3. Promover a inovação, modernização e sustentabilidade dos sistemas de informação e comunicação do IEM, 
com vista a uma prestação de serviços mais eficiente e acessível 

 E3.1. Promover a sustentabilidade dos sistemas 

40.  40. Garantir a segurança das redes e sistemas de informação 

41.  41. Aplicar o regulamento da segurança do Ciberespaço 

42.  42. Garantir o funcionamento dos sistemas de informação 
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OE e 
Estratégias 

OBJETIVOS OPERACIONAIS 

 

 E3.2. Desenvolver os sistemas de apoio à atividade e os serviços online 

43.  43. Automatizar a assiduidade no processamento de salários 

44.  44. Assegurar o desenvolvimento do GIPE - Sistema de Gestão Integrada dos Programas de Emprego 

45.  45. Desenvolver um novo sistema de informação do Centro de Emprego e portal de serviços online 

46.  46. Produzir conteúdos multimédia para website e ecrã do CE 

47.  47. Promover a adesão ao serviço público digital 

48.   

OE4. Promover a melhoria do modelo de gestão do IEM, com enfoque na valorização dos recursos humanos 

 4.1 - Promover a boa gestão e valorização dos recursos humanos 

49.  48. Promover a conciliação da vida familiar e profissional 

50.  49. Promover a qualificação dos trabalhadores 

51.  50. Promover as competências digitais dos trabalhadores do IEM 

52.  51. Contratualizar serviços de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho 

53.  52. Atualizar o manual de acolhimento aos novos colaboradores 

 4.2 - Aferir e melhorar a satisfação dos stakeholders 

54.  53. Aferir a satisfação dos clientes e parceiros 

55.  54. Garantir a satisfação dos clientes e parceiros 

56.  55. Implementar o Canal de Denúncia do IEM 

 4.3 - Agilizar e simplificar procedimentos 

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

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

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

60.  59. Atualizar/elaborar os manuais de procedimentos dos programas de emprego 

61.  60. Garantir que 70% dos processos PIC entrados em 2023 são analisados no prazo de 40 dias úteis 

62.  61. Garantir que 75% dos processos CRIEE entrados em 2023 são analisados no prazo de 55 dias úteis 

63.  62. Garantir o tratamento dos pedidos de pagamento em 30 dias úteis 

64.  63. Garantir o tratamento dos incumprimentos no âmbito dos programas de emprego 

65.  64. Rever o regulamento da organização e disciplina do trabalho 

66.  65. Atualizar as regras e procedimentos relativos ao arquivo do IEM em conformidade com a CLAV 

67.  66. Desmaterializar o procedimento associado aos requerimentos no âmbito dos RH 

68.  67. Emitir parecer jurídico aos serviços num prazo de 10 dias úteis 

 4.4 - Otimizar a gestão financeira 

69.  68. Monitorizar a execução do financiamento comunitário na atividade desenvolvida 

70.  69. Elaborar mapas mensais de planeamento das aprovações de programas de emprego 
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OBJETIVOS OPERACIONAIS NÃO ENQUADRADOS NA ESTRATÉGIA – ATIVIDADES DE SUPORTE 

 Planeamento e avaliação 

71.  70. Produzir os instrumentos de planeamento e avaliação do IEM 

72.  71. Produzir estudos que permitam compreender e reforçar os fatores de empregabilidade 

73.  72. Monitorizar a execução do Plano Regional de Emprego 2021-2027 

 Estatística 

74.  73. Produzir e divulgar estatísticas relativas ao mercado de emprego e atividade do IEM 

 Equipamento e instalações 

75.  74. Assegurar os processos de contratação pública relativos aos equipamentos e instalações 

 Sistemas de informação 

76.  75. Apoiar ao registo de entidades no portal Xisconnect 

77.  76. Garantir os outputs de dados a entidades externas 

78.  77. Assegurar a continuidade da aplicação do RGPD 

 Apoio jurídico 

79.  78. Apoiar na criação e adaptação dos programas de emprego 
80.  

 

 

2. Quadro de Avaliação e Responsabilização  

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

(QUAR) de 2023 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. 
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1. Articulação entre objetivos estratégicos e operacionais 

 QUAR Plano OBJETIVOS OPERACIONAIS 
Obj. Estratégicos 

OE1 OE2 OE3 OE4 

Eficácia 

Obj. 1 Obj. 1 Inserir 1.600 desempregados no mercado de trabalho X    

Obj. 2 Abranger 5.000 desempregados em medidas ativas de emprego X    

 Obj. 2 
Executar programas de emprego com vista ao combate ao 
desemprego de longa duração 

    

 Obj. 3 Reconverter as competências dos desempregados     

 Obj. 8 
Apoiar a realização de estágios profissionais para a transição dos 
jovens para a vida ativa 

    

 Obj. 15 Estimular a criação de novos postos de trabalho     

 Obj. 16 
Dinamizar a medida de formação em empreendedorismo para 
jovens 

    

 Obj. 24 
Promover programas de emprego dirigidos a grupos em risco de 
exclusão social e profissional 

    

Obj. 3 Obj. 33 Captar 3.000 ofertas de emprego  X   

Eficiência 

Obj. 4 Obj. 34 Garantir elevados níveis de satisfação das ofertas de emprego  X   

Obj. 5 Obj. 45 
Desenvolver um novo sistema de informação do Centro de 
Emprego e portal de serviços online 

  X  

Qualidade 

Obj. 6 Obj. 48 Promover a conciliação da vida familiar e profissional    X 

Obj. 7 Obj. 50 Promover as competências digitais dos trabalhadores do IEM    X 

Obj. 8 Obj. 54 Garantir a satisfação dos clientes e parceiros    X 

 
 

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

QUAR Plano OBJETIVOS OPERACIONAIS 

Unidades Orgânicas 

CE DPE DAF DIT DAJ DEPC 
Cons. 

Diretivo 

Obj. 1 Obj. 1 Inserir 1.600 desempregados no mercado de trabalho X X      

Obj. 2 
Obj. 2, 
3, 8, 15, 

16,24 

Abranger 5.000 desempregados em medidas ativas de 
emprego 

X X X     

Obj. 3 Obj. 33 Captar 3.000 ofertas de emprego X X      

Obj. 4 Obj. 34 
Garantir elevados níveis de satisfação das ofertas de 
emprego 

X       

Obj. 5 Obj. 45 
Desenvolver um novo sistema de informação do Centro 
de Emprego e portal de serviços online 

X   X    

Obj. 6 Obj. 48 Promover a conciliação da vida familiar e profissional X X X X X X X 

Obj. 7 Obj. 50 
Promover as competências digitais dos trabalhadores 
do IEM 

X X X X X X X 

Obj. 8 Obj. 54 Garantir a satisfação dos clientes e parceiros X X X X X X X 

Nota: a cinzento e negrito está assinalada a unidade orgânica responsável pela prossecução do objetivo. Sem cor 
estão assinaladas as unidades orgânicas que contribuem de forma relevante para a sua execução 
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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 

- Redução do desemprego e estímulo à criação de emprego, 
num contexto de elevado risco de crise económica 
decorrente da inflação 

- 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 emprego 

- Aumento do grau de satisfação  
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4. Matriz das atividades a desenvolver, indicadores e metas 

A matriz seguinte apresenta sinteticamente os projetos, ações e atividades definidos para cada um dos objetivos operacionais, os indicadores selecionados para 

cada um e respetivas metas a atingir e fontes de verificação, bem como as unidades orgânicas responsáveis pela prossecução destes objetivos e as unidades cujo 

contributo é determinante para a sua concretização. 

 Objetivo  Ações / Atividades Indicadores Meta Ind. QUAR Fonte de Informação 
UO 

Respons. 
Com Contributo 

OE1. Promover o emprego e a empregabilidade, com enfoque particular nos grupos mais vulneráveis ao desemprego 

E1.1. Facilitar a inserção profissional de desempregados no mercado de trabalho, de forma a prevenir e combater o desemprego de longa duração 

1 
Inserir 1.600 desempregados 
no mercado de trabalho 

Proceder à apresentação a oferta de emprego dos 
candidatos com perfil adequado a estas. 

Nº de colocações efetuadas ao longo do 
ano 

1 600 Ind.1 Sist. Informação CRE CE\DC DPE 

2 

Executar programas de 
emprego com vista ao 
combate ao desemprego de 
longa duração 

- Divulgação da medida 
- Análise de candidaturas e ajustamento de 
candidatos 
- Acompanhamento da execução dos projetos 

Nº de abrangidos em programas de 
ocupação (POT e MAIS) 

Peso: 80% 

2 500 Ind.2 
SIGPE, Boletim dos 

programas de Emprego 
DPE\DISP CE e DAF 

Nº de abrangidos no programa 
REATIVAR Madeira 

Peso: 20% 

325 Ind.2 
SIGPE, Boletim dos 

programas de Emprego 
DPE\DISP CE e DAF 

3 
Reconverter as competências 
dos desempregados 

- Divulgação da medida 
- Análise de candidaturas e ajustamento de 
candidatos 
- Acompanhamento da execução dos projetos 

Nº de abrangidos no programa 
Formação para o Emprego 

100 Ind.2 
SIGPE, Boletim dos 

programas de Emprego 
DPE\DISP CE e DAF 

4 
Aplicar o Plano Pessoal de 
Emprego a 1.200 beneficiários 
de Prestações de Desemprego 

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

1 200 --- Sist. Informação CRE CE\DIOP  - 

5 
Melhorar as competências de 
Empregabilidade a 1.800 
Desempregados  

Promover Sessões de Procura Ativa de Emprego 
dirigidas a desempregados 

Nº de participantes em sessões de 
Procura Ativa de Emprego 

1 800 --- Sist. Informação CRE CE\DIOP  - 

6 
Promover a divulgação de 
ações de formação  

Proceder à divulgação de ações de formação 
promovidas para os desempregados, no âmbito de 
parcerias e protocolos celebrados com entidades 
externas. 

% de cursos divulgados, na sequência 
de pedidos de divulgação  

95% --- Sist. Informação CRE CE\DIOP  - 

7 

Acompanhar os projetos de 
mobilidade dos candidatos 
inscritos com projetos de 
vocação comunitária 

Proceder à avaliação e atendimento de candidatos 
inscritos no Centro de Emprego com candidatura 
externa ativa. 

% de desempregados com candidatura 
externa acompanhados ao longo do ano 

95% --- Sist. Informação CRE CE  - 
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 Objetivo  Ações / Atividades Indicadores Meta Ind. QUAR Fonte de Informação 
UO 

Respons. 
Com Contributo 

E1.2. Promover a inserção profissional de jovens 

8 
Apoiar a realização de estágios 
profissionais para a transição 
dos jovens para a vida ativa 

- Divulgação da medida 
- Análise de candidaturas e ajustamento de 
candidatos 
- Acompanhamento da execução dos projetos 

Nº de jovens abrangidos nos programas 
EPAP, EP, EP-EUR, PROJOVEM, PJA 

1455 Ind.2 
SIGPE, Boletim dos 

programas de Emprego 
DPE\DISP CE e DAF 

9 
Promover o acompanhamento 
de Jovens até aos 29 anos 

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

% de jovens sinalizados como NEET ou 
Não NEET 

Peso: 20% 

95% --- Sist. Informação CRE CE - 

Promover sessões/ workshops com vista ao 
empoderamento dos jovens desempregados, e a 
aquisição de ferramentas de empregabilidade, com 
o objetivo de facilitar a sua rápida integração no 
mercado de trabalho 

N.º de ações/workshops realizados 
Peso: 80% 

15 --- Sist. Informação CRE CE - 

10 

Realizar ações de divulgação e 
esclarecimento sobre 
programas de emprego 
dirigidos a jovens 

Realizar ações de promoção do PROJOVEM e outros 
programas de estágio dirigidos aos jovens 

Nº de sessões de esclarecimento sobre 
estágios profissionais 

34 --- 
Agendamento 

online/website IEM 
DPE\DISP - 

11 
Impulsionar a iniciativa 
Garantia Jovem a entidades 
parceiras 

Definir e implementar modelos de cooperação para 
a sinalização de jovens NEET e para a integração 
destes em respostas de educação e formação 

Nº de reuniões realizadas 4 --- Xisconnect CD CE 

E1.3. Incentivar ao empreendedorismo e à criação de postos de trabalho 

12 

Aumentar a divulgação das 
medidas de incentivo ao 
empreendedorismo e de apoio 
à criação de postos de 
trabalho 

 - Divulgação dos programas de apoio à criação de 
emprego e empresas 
- Promover sessões de esclarecimento a potenciais 
empreendedores 

Nº sessões de esclarecimento sobre 
medidas de empreendedorismo 
realizadas 
Peso: 40% 

34 --- 
Agendamento 

online/website IEM 
DPE\DPEE - 

Nº sessões de esclarecimento sobre 
apoios à contratação realizadas 
Peso: 40% 

34 --- 
Agendamento 

online/website IEM 
DPE\DPEE - 

Nº de newsletter, com ênfase a 
iniciativas empreendedoras, divulgadas 
Peso: 20% 

5 --- website do IEM DEPC - 

13 
Premiar o empreendedorismo 
jovem 

Organizar evento de celebração do 
empreendedorismo jovem 

Data de realização do "Prémio Jovem 
Empreendedor" 

15/ago --- 
Xisconnect, Eventos 

website IEM 
CD DPE\DPEE 

14 
Organizar a Gala do 
Empreendedor 2023 

Organizar evento de celebração do 
empreendedorismo, premiando os promotores de 
sucesso apoiados pelo IEM 

Data de realização da Gala do 
Empreendedor 

30/set --- 
Xisconnect, Eventos 

website IEM 
CD DPE\DPEE 
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 Objetivo  Ações / Atividades Indicadores Meta Ind. QUAR Fonte de Informação 
UO 

Respons. 
Com Contributo 

15 
Estimular a criação de novos 
postos de trabalho 

- Divulgação da medida 
- Análise de candidaturas e ajustamento de 
candidatos 
- Acompanhamento da execução dos projetos 

Nº de novos postos de trabalho pagos 
através das medidas PIC, CRIEE, CPE, 
PROFamília 

590 Ind.2 
Plataforma de 

candidaturas online / 
Xisconnect 

DPE\DPEE CE e DAF 

16 

Dinamizar a medida de 
formação em 
empreendedorismo para 
jovens 

- Divulgação da medida 
- Análise de candidaturas 
- Organização e acompanhamento da medida 

Nº de formandos na medida eJovem 10 Ind.2 
SIGPE, Boletim dos 

programas de Emprego 
DPE\DPEE CE e DAF 

17 
Garantir um maior e melhor 
acompanhamento dos 
projetos apoiados 

- Efetuar visitas de acompanhamento e respetivo 
relatório 
- Aconselhar promotores ou encaminhar para rede 
de consultores 
- Identificar boas práticas para disseminação 

Nº de visitas efetuadas 75 --- 
Mail / Mapa de 

controlo 
DPE\DPEE - 

18 
Implementar a Bolsa de 
Consultores em 
empreendedorismo 

- Criação de Bolsa de Consultores 
- Acompanhamento das ações desenvolvidas pelos 
consultores 

Nº de entidades consultoras 

Peso: 40% 
2 --- 

website do IEM, mapa 
de controlo 

DPE\DPEE - 

Nº de entidades apoiadas pela bolsa 

Peso: 60% 
10 --- 

website do IEM, mapa 
de controlo 

DPE\DPEE - 

19 
Dinamizar a Rede de Entidades 
Apoiadas no âmbito do CRIEE 
e CPE 

- Criação de suporte digital para rede de entidades 
- Divulgação pelas entidades 
- Dinamização da rede 

Nº de ações de divulgação e 
dinamização realizadas 

2 --- Mapa de controlo DPE\GID - 

20 
Criação de uma bolsa de ideias 
de empreendedorismo 

Definição das etapas da constituição da Bolsa de 
Ideias que compreende a forma de apresentação da 
ideia, a submissão, análise da ideia, 
acompanhamento dos empreendedores e 
identificação dos parceiros e lançamento do 
concurso, este último com definição do regulamento 
e prémios, bem como a angariação de patrocínios. 

Data de apresentação do modelo 100% 30/set 
Informação 
interna/mail 

DPE\GID - 

21 Promover o microcrédito 
Promover reuniões com entidades bancárias com o 
objetivo de celebrar protocolos para apoio aos 
promotores do IEM através do microcrédito 

N.º de reuniões realizadas 3 --- Xisconnect CD DPE 

E1.4. Garantir a intervenção para a inserção profissional de grupos em risco de exclusão social e profissional 

22 

Realizar um evento de 
promoção dos apoios ao 
emprego de pessoa com 
deficiência 

Organizar evento de divulgação da intervenção do 
IEM para a integração profissional de pessoas com 
deficiência a entidades recrutadoras e entidades 
parceiras na prossecução de programas de emprego 

Data de realização do evento de "O 
Emprego e a deficiência" 

15/dez --- 
Xisconnect, Eventos 

website IEM 
CD DPE e CE 
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 Objetivo  Ações / Atividades Indicadores Meta Ind. QUAR Fonte de Informação 
UO 

Respons. 
Com Contributo 

23 

Identificar, avaliar e 
acompanhar desempregados 
com deficiência ou 
incapacidade 

Proceder à validação de deficiência e incapacidade 
de candidatos inscritos 

% desempregados com deficiência e 
incapacidade validada através de 
apresentação de multiusos 

Peso: 20% 

90% --- Sistema CRE CE\DIOP - 

Promover o atendimento personalizado das pessoas 
com deficiência, desempregadas, inscritas no Centro 
de Emprego, para efeitos de elaboração de PPE 

% de desempregados com deficiência 
inscritos ao longo do ano com PPE 
definido no prazo de 45 dias de 
inscrição 

Peso: 80% 

90% --- Sistema CRE CE\DIOP - 

24 

Promover programas de 
emprego dirigidos a grupos 
em risco de exclusão social e 
profissional  

- Divulgação dos programas 
- Análise de candidaturas 
- Proceder ao ajustamento de candidatos 
- Acompanhar a execução dos projetos 

Nº de abrangidos nos programas 100 
Diferenças, EVA e Empresas de Inserção 

20 Ind.2 
SIGPE, Boletim dos 

programas de Emprego 
DPE CE e DAF 

25 
Criar um programa de 
Emprego Protegido 

- Preparação de normativo e processos para a 
implementação de um programa de emprego 
protegido 
- Auscultação de entidades de apoio social a públicos 
em risco de exclusão social 

Data de apresentação de proposta de 
critérios e condições com vista à criação 
de um programa de emprego protegido 

30/jun --- 
Informação 
interna/mail 

DPE - 

26 
Promover o acompanhamento 
das Vítimas de Violência 
Doméstica (VVD) 

- Participar na comissão de acompanhamento do 
plano regional 
- Atender e acompanhar as VVD no seu processo de 
(re)inserção profissional 

% de VVD acompanhadas 95% --- 
Sistema CRE, mapa de 

controlo 
CE - 

27 

Promover a sinalização e 
acompanhamento de Pessoas 
em Situação de Sem Abrigo 
(PSSA) 

- Participar na comissão de acompanhamento do 
plano regional 
- Atender e acompanhar as PSSA no seu processo de 
(re)inserção profissional 

% de Pessoas sem Abrigo 
acompanhadas 

95% --- 
Sistema CRE, mapa de 

controlo 
CE - 

28 

Proceder ao acompanhamento 
de 300 desempregados 
identificados como de difícil 
colocação 

Atender individualmente candidatos desempregados 
de muito longa duração e/ou desempregados com 
mais de 55 anos 

N.º de atendimentos realizados 300 --- Informação CE CE\DIOP - 

OE2: Reforçar a aproximação aos stakeholders 

2.1. Aproximar o serviço público de emprego dos desempregados 

29 
Reforçar a intervenção e 
acompanhamento dos Polos 
de Emprego 

- Analisar e avaliar o funcionamento dos Polos de 
Emprego, tendo em vista a implementação de 
melhorias. 
- Acompanhar o funcionamento da rede de Polos de 
Emprego, através de visitas de acompanhamento. 

Nº de Polos de Emprego com 1 visita 
por semestre de atividade realizada 

23 --- Informação CE CE\DIOP  - 
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 Objetivo  Ações / Atividades Indicadores Meta Ind. QUAR Fonte de Informação 
UO 

Respons. 
Com Contributo 

30 

Divulgar a Rede EURES e 
promover projetos de 
mobilidade de vocação 
comunitária 

Promover sessões de divulgação da Rede EURES, nos 
vários concelhos da Região 

N.º de participantes 500 --- Sist. Informação CRE CE  - 

31 Promover a Feira de Emprego 
Organizar evento de divulgação de ofertas de 
emprego e formação 

Data de realização da Feira do Emprego 30/abr --- 
Xisconnect, Eventos 

website IEM 
CD DPE e CE 

32 
Dar continuidade ao projeto 
Secretaria em Movimento, + 
Perto de Si 

Organizar evento de divulgação de ofertas de 
emprego e formação, com sessões motivacionais 
dirigidas aos desempregados e atendimento no 
âmbito dos serviços de emprego 

Nº de eventos 7 --- 
Xisconnect, Sistema 

CRE, Eventos website 
IEM 

CD DPE e CE 

2.2. Criar uma relação mais próxima com as entidades empregadoras 

33 
Captar 3.000 ofertas de 
emprego 

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

Nº de ofertas captadas ao longo do ano 3000 Ind.3 Sist. Informação CRE CE\DC DPE 

34 
Garantir elevados níveis de 
satisfação das ofertas de 
emprego 

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  

45% Ind.4  Sist. Informação CRE CE\DC  - 

35 

Garantir o ajustamento à 
oferta de emprego nos 5 dias 
úteis seguintes ao registo da 
oferta.  

- Pesquisa e seleção de candidatos de acordo com 
perfil da oferta 
- Contacto e encaminhamento de utentes para 
apresentação a oferta  
- Informação à entidade sobre encaminhamento de 
candidatos à oferta, ou inexistência destes 

% de ofertas sem apoio financeiro do 
IEM, com informação às entidades 
sobre encaminhamento de candidatos 
ou inexistência destes, no prazo de 5 
dias úteis desde a receção da oferta de 
emprego 

75% --- 
Sistema de Informação 

do CE 
CE\DC  - 

36 
Divulgar a Rede EURES às 
entidades empregadoras 

Promover e realizar 2 ações de divulgação da Rede 
Eures, dirigidas a empregadores  

N.º de ações realizadas 2 --- Sistema CRE CE - 

37 
Realizar um evento de 
promoção do emprego 
feminino 

Organizar evento de celebração e promoção da 
integração da mulher no mercado de trabalho 

Data de realização do evento "Emprego 
no feminino" 

08/mar --- 
Xisconnect, Eventos 

website IEM 
CD DPE e CE 

2.3. Criar uma relação mais próxima com as entidades parceiras 

38 
Operacionalizar ações de 
proximidade nos concelhos da 
RAM 

Organizar reuniões de divulgação da intervenção do 
IEM e de auscultação das dificuldades de 
empregadores locais, autarquias, associações 
empresariais, ordens profissionais e organismos do 

Nº de ações realizadas 10 --- 
Xisconnect, Sistema 

CRE, Eventos website 
IEM 

CD DPE e CE 
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 Objetivo  Ações / Atividades Indicadores Meta Ind. QUAR Fonte de Informação 
UO 

Respons. 
Com Contributo 

Governo no recrutamento e execução de programas 
de emprego 

39 
Promover um 
Seminário/Conferência da 
área do Emprego 

Organizar evento de reflexão sobre o futuro do 
emprego e das políticas de emprego na Região 

Data de realização do seminário 30/jun --- 
Xisconnect, Eventos 

website IEM 
CD DPE, CE e DEPC 

OE3: Promover a inovação, modernização e sustentabilidade dos sistemas de informação e comunicação do IEM, com vista a uma prestação de serviços mais eficiente e acessível 

3.1. Promover a sustentabilidade dos sistemas 

40 
Garantir a segurança das redes 
e sistemas de informação 

Implementação de medidas do plano de ação para a 
aplicação da Resolução do Conselho de Ministros n.º 
41/2018 

Medidas implementadas 5 --- 
Informação 

interna/Email 
DIT\DIR - 

41 
Aplicar o regulamento da 
segurança do Ciberespaço 

Apresentação de plano de ação para aplicação do 
Decreto-Lei n.º 65/2021, de 30 de julho, que 
regulamenta o Regime Jurídico da Segurança do 
Ciberespaço  

Data de entrega proposta escrita 30/set --- Informação 
interna/Email 

DIT\DIR - 

42 
Garantir o funcionamento dos 
sistemas de informação 

Resolução de anomalias reportadas em 48h 
% de primeiras intervenções realizadas 
no espaço de 24h 

80% --- 
Intranet - Intervenções 

técnicas 
DIT\DIR - 

3.2. Desenvolver os sistemas de apoio à atividade e os serviços online 

43 
Automatizar a assiduidade no 
processamento de salários 

Estudo da integração dos dados gerados pelo Kélio, 
no Xisconnect com vista à automatização do 
tratamento dos dados de assiduidade no 
processamento de salários 

Data de entrega de relatório 30/abr --- 
Datas de registos no 

sistema a adotar 
DIT DAF 

44 

Assegurar o desenvolvimento 
do GIPE - Sistema de Gestão 
Integrada dos Programas de 
Emprego 

Criar/adaptar os formulários online e o BackOffice 
dos programas em função da criação de novas 
medidas ou da alteração das existentes 

% de solicitações de alteração ao GIPE 
implementadas ao longo do ano 

80% --- Email / Assistência.iem DIT DPE, CE e DAF 

45 

Desenvolver um novo sistema 
de informação do Centro de 
Emprego e portal de serviços 
online 

Desenvolvimento de funcionalidades relativas ao 
atendimento, convocatórias, prestações de 
desemprego, estatísticas, interação entidade-utente, 
indisponibilidade e ofertas de emprego. 

Data de entrada em produção das 
notificações / convocatórias online ou 
por SMS 

15/dez Ind.5 Sistema CRE 
DIT\DIR e 

CE 
- 

46 
Produzir conteúdos 
multimédia para website e 
ecrã do CE 

Disponibilizar informação em formato digital, para 
divulgação na área de atendimento do Centro de 
Emprego   

Nº de conteúdos produzidos relativos a 
atividades do Centro de Emprego 

2 --- 
Website do IEM 

Informação interna 
CE e DIT - 
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47 
Promover a adesão ao serviço 
público digital 

Incentivar a marcação prévia de atendimentos 
presenciais no IEM, através do agendamento online 

Incentivar e divulgar o acesso digital aos serviços do 
IEM 

% inscrições sem requerimento SD com 
agendamento prévio 

Peso: 20% 

25% --- 
Sistema CRE / Mapas de 

monitorização 
CE - 

% desempregados ativos no fim do ano 
que aderiram à área de clientes online 

Peso: 80% 

10% --- 
Sistema CRE / Mapas de 

monitorização 
CE - 

OE4: Promover a melhoria do modelo de gestão do IEM, com enfoque na valorização dos recursos humanos 

4.1. Promover a boa gestão e valorização dos recursos humanos 

48 
Promover a conciliação da vida 
familiar e profissional 

Incentivar a adoção de regimes e modalidades de 
trabalho que promovam a conciliação entre a vida 
profissional, pessoal, familiar e com a melhoria de 
competências 

% trabalhadores no regime de jornada 
contínua, flexível ou em teletrabalho 
(Média de situação no fim dos meses) 

12% 
Ind.6  

[10 ; 14] 
Xisconnect DAF\NRH  Todas as UO 

49 
Promover a qualificação dos 
trabalhadores 

- Proceder ao diagnóstico das necessidades de 
formação dos trabalhadores 
- Elaborar o plano anual de formação 
- Promover a realização de ações de formação e a 
sua avaliação 

% de trabalhadores que frequentaram 
formação ao longo do ano 

Peso: 80% 

30% --- Xisconnect DAF\NRH  Todas as UO 

Data de apresentação do Plano de 
formação para 2024 

Peso: 20% 

31/dez --- 
Informação 
interna/Mail 

DAF\NRH  Todas as UO 

50 

Promover as competências 
digitais dos trabalhadores do 
IEM 

- Proceder ao diagnóstico das necessidades de 
formação dos trabalhadores, na área digital 
- Promover a realização de ações de formação 
orientadas para a melhoria das competências 
digitais 

% de trabalhadores que frequentaram 
ações de reforço ou aquisição de 
competências digitais ao longo do ano 

20% Ind.7 Xisconnect DAF\NRH  Todas as UO 

51 

Contratualizar serviços de 
Higiene, Segurança e Saúde no 
Trabalho 

- Elaboração do caderno de encargos e abertura de 
procedimento contratação pública e adjudicação 
para fins diversos; 
- Apoio na implementação dos serviços de HSST 

% de postos de trabalho/trabalhadores 
avaliados no âmbito da HSST 

50% --- 
Mapas de 

monitorização dos 
serviços de HSST 

DAF DAJ 

52 

Atualizar o manual de 
acolhimento aos novos 
colaboradores 

- Atualizar o elenco de procedimentos a observar na 
sequência da integração de um novo colaborador 
- Disponibilizar ao novo colaborador a informação 
genérica necessária a uma boa integração na equipa 
do IEM 
- Divulgar aos demais colaboradores a existência de 
um novo membro 

Data de aprovação do manual de 
acolhimento aos novos colaboradores 

30/jun --- 
Informação 
interna/Mail 

DAF\NRH  - 
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4.2. Aferir e melhorar a satisfação dos stakeholders 

53 
Aferir a satisfação dos clientes 
e parceiros 

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

Nº de dias úteis entre aplicação do 
inquérito e a apresentação de 
resultados 

Peso: 40% 

20 --- 
Informação 

interna/Email 
DEPC - 

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

Nº de dias úteis entre aplicação do 
inquérito e a apresentação de 
resultados 

Peso: 20% 

8 --- 
Informação 

interna/Email 
DEPC - 

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

Nº de dias úteis entre aplicação do 
inquérito e a apresentação de 
resultados 

Peso: 40% 

20 --- 
Informação 

interna/Email 
DEPC - 

54 
Garantir a satisfação dos 
clientes e parceiros 

Garantir a qualidade dos serviços prestados e 
implementar melhorias identificadas através de 
inquérito de avaliação de satisfação e/ou 
reclamações 

% de utentes Satisfeitos e Muito 
Satisfeitos 

Peso: 35% 

75% Ind.8 

Relatórios dos 
inquéritos de satisfação 

dos clientes 

CD Todas as UO 

% de entidades beneficiárias de 
programa de emprego Satisfeitas e 
Muito Satisfeitas 

Peso: 35% 

90% Ind.9 

% de colaboradores do IEM Satisfeitos e 
Muito Satisfeitos 

Peso: 30% 

85% --- 

55 
Implementar o Canal de 
Denúncia do IEM 

Cumprir as exigências para a existências de um canal 
de denúncia interno e externo do IEM 

Data de disponibilização pública do 
canal de denúncia interno e externo 

31/maio --- Website IEM CD DIT 

4.3. Agilizar e simplificar procedimentos 

56 

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 

95% --- 
Sistema de Informação 

do CE 

CE\DC-
NPD 

 - 

57 

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. 

Nº de meses com atualização concluída 
no prazo de 30 dias 

10 --- Email DPD 
CE\DC-

NPD 
 - 
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58 

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 a convocatórias tratadas no 
prazo de 5 dias consecutivos 

95% --- 
Sistema de Informação 

do CE 

CE\DC-
NPD 

 - 

59 
Atualizar/elaborar os manuais 
de procedimentos dos 
programas de emprego 

Atualização/elaboração de manuais de 
procedimentos internos das medidas ativas de 
emprego 

% de programas com manual de 
procedimentos atualizado em 2023 

75% --- 
SIGPE 

Mapas de 
monitorização 

DPE - 

60 

Garantir que 70% dos 
processos PIC entrados em 
2023 são analisados no prazo 
de 40 dias úteis 

Analisar as candidaturas às medidas de emprego 
% dos processos PIC entrados em 2023 
analisados no prazo de 40 dias úteis 
desde a sua receção 

70% --- 
SIGPE 

Mapas de 
monitorização 

DPE/DPEE - 

61 

Garantir que 75% dos 
processos CRIEE entrados em 
2023 são analisados no prazo 
de 55 dias úteis 

Analisar as candidaturas às medidas de emprego 
% dos processos CRIEE entrados em 
2023 analisados no prazo de 55 dias 
úteis desde a sua receção 

75% --- 
SIGPE 

Mapas de 
monitorização 

DPE/DPEE - 

62 
Garantir o tratamento dos 
pedidos de pagamento em 30 
dias úteis 

Analisar os pedidos de pagamento 
% dos pedidos de pagamento do PIC e 
CRIEE entrados em 2023 analisados 
num prazo de 30 dias úteis 

85% --- 
SIGPE 

Mapas de 
monitorização 

DPE/DPEE - 

63 
Garantir o tratamento dos 
incumprimentos no âmbito 
dos programas de emprego 

- Assegurar a deteção dos incumprimentos em 
tempo adequado 
- Proceder, atempadamente, à tramitação 
processual relativa ao incumprimento, desde a 
notificação inicial até à eventual submissão da 
certidão da dívida na autoridade tributária, no 
âmbito da cobrança coerciva 

% de incumprimentos notificados à 
entidade em 2023, tratados no prazo de 
120 dias desde a data de notificação 

Peso: 70% 

75% --- 
Xisconnect, Mapa de 

controlo 
DPE DAJ 

% de incumprimentos de pagamentos 
dos planos prestacionais ocorridos ao 
longo de 2023, tratados no prazo de 50 
dias úteis desde a data de 
incumprimento 

Peso: 30% 

75% --- Notas informativas DAJ DAF e DPE 

64 
Rever o regulamento da 
organização e disciplina do 
trabalho 

Revisão do regulamento em função da adoção de 
um novo sistema de gestão dos horários de trabalho 
e assiduidade 

Data de entrada em vigor 31/mar --- 
Informação 
interna/Mail 

DAF DAJ e DIT 

65 

Atualizar as regras e 
procedimentos relativos ao 
arquivo do IEM em 
conformidade com a CLAV 

- Revisão de manual do arquivo, contemplando a 
digitalização de documentos 
- Apoio técnico às unidades orgânicas do IEM na 
gestão do arquivo 

Data de apresentação da revisão do 
Manual do Arquivo 

31/dez --- 
Informação 
interna/Mail 

DAF Todas as UO 



2023 | PLANO DE ACTIVIDADES  

INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA |35 

 Objetivo  Ações / Atividades Indicadores Meta Ind. QUAR Fonte de Informação 
UO 

Respons. 
Com Contributo 

66 

Desmaterializar o 
procedimento associado aos 
requerimentos no âmbito dos 
RH 

- Instituir modelo único;                                                                                                                                                                                                                                    
- Definir fluxo do procedimento e implementação 
através do Xisconnect. 

Data de entrada em produção 31/mar --- Xisconnect DAF DIT 

67 
Emitir parecer jurídico aos 
serviços num prazo de 10 dias 
úteis 

Emissão de parecer jurídico sobre questões 
apresentadas pelos serviços 

% de pareceres jurídicos solicitados em 
2023 emitidos num prazo de 10 dias 
úteis. 

80% --- Notas informativas DAJ - 

4.4. Otimizar a gestão financeira 

68 
Monitorizar a execução do 
financiamento comunitário na 
atividade desenvolvida 

Apresentação de relatório periódico com informação 
associada à execução financeira dos projetos 
cofinanciados através de fundos comunitários 

N.º de mapas de monitorização da 
execução do cofinanciamento 
comunitário 

4 --- 
Informação 

interna/Email 
DAF\DAT - 

69 
Elaborar mapas mensais de 
planeamento das aprovações 
de programas de emprego 

- Compilar informação física e financeira atualizada 
- Afetar verbas aos diferentes programas de 
emprego, de acordo com orientações políticas e 
respetivo nível de aprovações mensal 

Nº de meses com mapa de previsão de 
aprovações atualizado 

10 --- Email DEPC DAF 

Objetivos operacionais não enquadrados na estratégia - Atividades de suporte 

Planeamento e avaliação 

70 
Produzir os instrumentos de 
planeamento e avaliação do 
IEM 

Elaborar o Balanço Social no prazo legal previsto 
Data de apresentação do Balanço Social 
de 2022 
Peso: 15%  

31/mar --- 
Informação 
interna/Mail 

DAF\NRH - 

Prestação e submissão da Conta relativa ao 
exercício económico de 2022 junto do Tribunal de 
Contas 

Data de submissão da Conta de 2022 
Peso: 20% 

30/abr --- 
Portal do Tribunal de 

Contas 
DAF\NCO - 

Elaboração do Relatório de Atividades de 2022 
Data de apresentação do Relatório de 
Atividades  
Peso: 20% 

15/abr --- 
Informação 

interna/Email 
DEPC Todas as UO 

Monitorização do Plano de Prevenção dos Riscos 
de Gestão 

Data de apresentação do Relatório do 
Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão 
Peso: 15% 

31/mai --- 
Informação 

interna/Email 
DEPC Todas as UO 

Monitorização do Plano de Atividades e QUAR 
Nº de mapas de monitorização do Plano e 
QUAR produzidos 
Peso: 15% 

9 --- 
Informação 

interna/Email 
DEPC Todas as UO 

Elaboração do Relatório de Empregabilidade pós-
programa 2022 

Data de apresentação Relatório de 
Empregabilidade pós-programa 2022 
Peso: 15% 

30/out --- 
Informação 

interna/Email 
DEPC - 
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71 

Produzir estudos que 
permitam compreender e 
reforçar os fatores de 
empregabilidade 

Elaborar um diagnóstico do desemprego jovens e 
dos fatores de motivação/desmotivação para o 
emprego 

Data de apresentação de estudo 31/dez --- Informação 
interna/Email 

DEPC - 

72 
Monitorizar a execução do 
Plano Regional de Emprego 
2021-2027 

- Organização de reuniões para diálogo entre 
entidades parceiras 
- Recolha e análise de contributos das entidades 
parceiras 
- Elaboração de relatório sintético 

Nº de Relatório de monitorização do 
PRE elaborados 

2 --- Email/Xisconnect DEPC CE e DPE 

Estatística 

73 
Produzir e divulgar estatísticas 
relativas ao mercado de 
emprego e atividade do IEM 

Elaboração de Boletins mensais do Mercado de 
Emprego 

Nº de boletins do Mercado de Emprego 
produzidos 

Peso: 20% 

12 --- Email, website do IEM DEPC - 

Elaboração da Informação Mensal dos Programas de 
Emprego 

Nº de informações mensais dos 
Programas de Emprego produzidos 

Peso: 20% 

12 --- 
Informação 

interna/Email 
DEPC DAF 

Elaboração do Relatório Emprego e Coesão Social: 
Breve Balanço 2022 

Data de apresentação do Relatório 
Emprego e Coesão Social: Breve Balanço 
2022 

Peso: 20% 

30/abr --- 
Informação 

interna/Email 
DEPC CE e DAF 

Elaboração do contributo para o Eurostat 2022 

Data de apresentação do contributo 
para o Eurostat 

Peso: 20% 

30/set --- 
Informação 

interna/Email 
DEPC DAF 

Elaboração do contributo para o Relatório da 
Economia Social de 2022, no âmbito da Comissão 
Especializada Permanente de Economia Social 
(CEPES) 

Data de apresentação do contributo do 
grupo de trabalho do Emprego 

Peso: 20% 

30/nov --- Email/Xisconnect DEPC - 

Equipamento e instalações 

74 

Assegurar os processos de 
contratação pública relativos 
aos equipamentos e 
instalações 

Elaboração do caderno de encargos e abertura de 
procedimento contratação pública e adjudicação 
para fins diversos. 

Nº de procedimentos de aquisição com 
fase de adjudicação em curso ou 
concluída ao longo do ano 

4 --- Informação 
interna/Email 

DIT, DAJ e 
DAF 

- 

Sistemas de informação 

75 
Apoiar ao registo de entidades 
no portal Xisconnect 

Registo de entidades para acesso aos formulários 
online 

% entidades com primeira resposta no 
espaço de uma semana 

80% --- E-mail / Xisconnect DIT\DIR - 
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76 
Garantir os outputs de dados a 
entidades externas 

Emissão de ficheiros de dados % ficheiros entregues dentro do prazo 80% --- Email DIT\DIR - 

77 
Assegurar a continuidade da 
aplicação do RGPD 

Normalização do RGPD com a Administração Direta Data apresentação relatório 31/mai --- Email DIT e DAJ - 

Apoio jurídico 

78 
Apoiar na criação e adaptação 
dos programas de emprego 

Apoiar a produção e alteração de textos normativos 
e documentos de suporte, garantindo a 
uniformidade e coerência entre as condições 
comuns aos diversos programas de emprego 

% de normativos apresentados no prazo 
de 5 dias úteis desde definição dos 
critérios/alterações 

Peso: 50% 

80% --- Informação 
interna/Email 

DAJ DPE 

% de documentos contratuais 
concluídos à data de entrada em vigor 
do normativo  
Peso: 50% 

80% --- 
Informação 

interna/Email 
DAJ DPE 
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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 aproveitamento das novas tecnologias para melhorar o acesso aos serviços do IEM 

e a comunicação com os principais clientes externos. Destacam-se a criação de formulários online para 

candidatura aos programas de emprego, de uma plataforma online para a submissão de mapas de 

assiduidade dos participantes dos programas de emprego, da criação de uma newsletter digital e a 

reformulação do website do IEM, o qual disponibiliza conteúdos diversos, incluindo as portarias, resumos, 

regulamentos e documentação relativos aos programas de emprego. 

No contexto de contingência da pandemia do vírus COVID-19, e em resposta ao confinamento 

consequente, o IEM implementou diversas medidas de modernização administrativa, recorrendo a novos 

formulários online, ao correio eletrónico e às linhas telefónicas para o atendimento e comunicação com 

os seus utentes e entidades parceiras. Várias destas soluções mantiveram-se em uso no período de 

desconfinamento, sendo consideradas ferramentas definitivas de interação com os seus clientes, entre 

os quais se destaca a implementação definitiva da inscrição online no Centro de Emprego e da submissão 

online de documentação no âmbito do acompanhamento dos projetos. 

Com o fim do projeto GIPE - Gestão Integrada dos Programas de Emprego, o IEM terá novo ímpeto em 

2023 para o desenvolvimento de um novo sistema de informação para o Centro de Emprego, projeto que 

culminará com a criação de portais de serviços online. Estes desenvolvimentos permitiram e permitirão 

promover a eficiência interna, otimizar a interação com os utentes e entidades e garantir a 

interoperabilidade com os sistemas informáticos internos (projeto GIPE) e externos, nomeadamente da 

Segurança Social. 

O IEM irá avançar em 2023 com soluções de agilização da comunicação com os seus clientes externos, 

que serão integradas no sistema a desenvolver, nomeadamente, a notificação eletrónica aos utentes. 

Estão também em preparação soluções de aproximação às entidades empregadoras, nomeadamente às 

empresas criadas com apoio do IEM. 

No âmbito da qualidade dos serviços, importa referir que o IEM implementou uma solução de gestão da 

documentação e correspondência, integrada na plataforma Xisconnect, tendo permitido a 
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desmaterialização de alguns procedimentos, e garantido a rastreabilidade da documentação, provando 

ser uma ferramenta essencial no trabalho quotidiano. Prosseguindo estes esforços, o IEM irá procurar 

alcançar novos níveis de desmaterialização de processos e de arquivo, com a maximização do uso da 

assinatura digital e do envio de documentação por correio eletrónico e/ou área de clientes. 

Em 2023 o IEM procurará ainda fomentar a modernização administrativa e a eficiência do trabalho pela 

disponibilização de formação profissional aos trabalhadores, com enfoque especial para a 

aquisição/melhoria de competências digitais, de forma a promover a sua aptidão para a inovação no 

trabalho e o melhor uso das ferramentas informáticas úteis ao desempenho das atividades. 

Finalmente, refere-se que o IEM continuará, em 2023, 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. 

  



2023 | PLANO DE ACTIVIDADES  

INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA |40 

V. RECURSOS 

1. Recursos humanos 

Efetivos em 30-11-2022 

No final de novembro de 2022, o IEM dispunha de um total de 142 colaboradores, o que se traduz na 

manutenção do número de efetivos comparativamente ao final de 2021. Contudo o ano de 2022 registou 

diversos movimentos de entrada e saída de colaboradores, que se compensaram num saldo nulo: 

•  5 entradas novas entradas ao serviço, dos quais 1 através de procedimento concursal, 3 por 

reserva de recrutamento e 1 por regresso no fim da mobilidade, e  

• 5 saídas, 1 por aposentação, 1 através de mobilidade, 2 por fim da mobilidade/cedência de 

interesse público no IEM, e 1 por ingresso noutro serviço. 

Na comparação entre o final do ano de 2021 e o fim de novembro de 2022 destaca-se que: 

• o número de dirigentes, de técnicos superiores, de colaboradores na carreira de Informática 

(carreiras especiais) e de assistentes operacionais mantiveram-se estáveis; 

• o número de colaboradores em carreiras e categorias subsistentes diminui em 1 efetivo; 

• o total de trabalhadores na carreira de Assistente Técnico aumentou em 1 efetivo. 

Desta forma, em 30 de novembro de 2022, os grupos profissionais com maior representação são os Técnicos 

Superiores, seguindo-se os Assistentes Técnicos. 

Quadro V - Distribuição de recursos humanos por cargo/carreira 

Cargo / carreira 
31 dez 
2019 

31 dez 
2020 

31 dez 
2021 

30 nov 
2022 

Dirigente 15 15 15 15 

Carreira de Técnico Superior 48 47 53 53 

Carreiras e Categorias Subsistentes 16 16 16 15 

Carreiras e Corpos Especiais 3 3 7 7 

Carreira de Assistente Técnico 32 32 33 34 

Carreira de Assistente Operacional 13 17 18 18 

Total 127 130 142 142 
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Da análise ao total de efetivos em exercício de funções, constata-se que de entre as várias Unidades 

Orgânicas que integram o IEM, o Centro de Emprego (CE) e a Direção de Programas de Emprego (DPE), 

são aquelas que absorvem mais de metade do total dos recursos humanos (80 colaboradores; 56,3%), 

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

Nesta distribuição, deve-se ainda considerar que 11 dos 18 Assistentes Operacionais do Instituto estão 

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

transversal às restantes UO. 

Quadro VI - Distribuição de recursos humanos por unidade orgânica, situação em 30 novembro de 2022 

Categoria / Cargo 
Conselho 
Diretivo 

CE DPE DAF DIT 
Serviços de 

Assessoria e de 
Apoio* 

Total 

Dirigente 3 3 3 2 2 2 15 

Carreira de técnico superior - 16 26 2 1 8 53 

Carreiras e categorias 
subsistentes 

- 10 - 3 - 2 15 

Informática - Carreira especial - - - - 7 - 7 

Carreira de assistente técnico - 11 10 10 1 2 34 

Carreira de assistente 
operacional 

- 1 - 3 3 11 18 

Total 3 41 39 20 14 25 142 

* Inclui a Divisão de Apoio Jurídico (DAJ), a Divisão de Estatística, Planeamento e Comunicação (DEPC) e o Secretariado e Serviços de Apoio 

Operacional (SSAO). 

 

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

representativo é dos colaboradores com idade inferior a 40 anos, num total de 44 trabalhadores, numa 

proporção de 31% do total de trabalhadores. Este cenário testemunha o forte rejuvenescimento 

alcançado com os procedimentos contratuais efetuados desde 2019, dado que este grupo etário contava 

apenas com 8 colaboradores no final de 2018, cerca de 10% do efetivo do Instituto à data. No final de 

novembro de 2022 observa-se uma distribuição bastante equilibrada entre os 3 grupos etários principais, 

em cerca de 27% a 30% cada, com o grupo etário remanescente, dos colaboradores com 60 ou mais anos, 

a agregar 21 colaboradores, num total de 14,8% do efetivo ao serviço.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico I - Distribuição dos efetivos por grupo etário 
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Da mesma forma, e dado que entre o recrutamento efetuado nos últimos anos, predominam os técnicos 

superiores e que diplomados com formação superior também foram admitidos no recrutamento em 

outras carreiras, seja na carreira especial de informática, seja em outras carreiras que não exigiam 

formação de nível superior, o grupo dos diplomados do ensino superior encontra-se reforçado (75 

colaboradores). Importa referir que este grupo representa mais de metade do efetivo ao serviço do IEM 

(52,8%). 

O grupo mais representativo é detentor de Licenciatura (63 colaboradores), seguindo-se os detentores do 

12º ano de escolaridade com 45 trabalhadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico II - Distribuição dos efetivos por nível de escolaridade 

 

Evolução prevista 

O IEM tem continuado a procurar aumentar o volume de efetivos ao serviço, recorrendo quer a processos 

de mobilidade geral, quer a procedimentos concursais. Neste sentido, no mês de dezembro de 2022 será 

possível reforçar o volume de efetivos com a entrada de 4 novos colaboradores, 2 através de 

procedimento concursal e 2 na sequência de reserva de recrutamento. Estes novos membros do efetivo 

do IEM irão reforçar os serviços do Centro de Emprego (2 técnicos superiores) e da Direção Administrativa 

e financeira (1 técnico superior e 1 Assistente técnico).  

Para o ano de 2023 pretende-se que seja possível a substituição de colaboradores que irão passar à 

situação de aposentação. 

Em termos de formação profissional, o IEM apoiará e organizará todas as ações previstas no seu Plano de 

formação para 2023  e as que ao longo do ano sejam consideradas necessárias e oportunas para a 

qualificação dos seus recursos humanos, recorrendo à participação em ações promovidas pela DRAPMA 

- Direção Regional da Administração Pública e Modernização Administrativa, pelo INA - Instituto Nacional 

de Administração, I.P., mas também e sempre que possível, à colaboração com organismos do Governo 
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Regional e colaboradores do próprio IEM. Desde que se afigure necessário e tendo cabimento orçamental, 

o Instituto poderá recorrer a entidades privadas. Neste sentido foi inscrito em sede de QUAR a meta de 

pelo menos 30% dos seus colaboradores frequentarem formação profissional ao longo do ano, impondo 

uma proporção de 20% no âmbito do reforço ou aquisição de competências digitais, ao uso de 

ferramentas eletrónicas e à literacia digital em geral. Esta última meta será impulsionada pelo Plano de 

Recuperação e Resiliência, sendo expectável que exista uma maior oferta formativa neste âmbito no seio 

da Administração Pública. 

Neste âmbito o IEM pretende ainda avançar com a contratualização de serviços de segurança e saúde no 

trabalho, de modo a garantir a avaliação, quer das condições de trabalho dos postos de trabalho, quer da 

saúde dos colaboradores. 

Finalmente, importa ainda referir que o IEM tem vindo a aplicar regimes de trabalho que facilitam a 

conciliação da vida familiar e profissional, nomeadamente a jornada contínua e o horário flexível, 

abrangendo um volume considerável de colaboradores.  

 

2. Recursos financeiros 

A elaboração do orçamento para 2023 assentou nos objetivos estratégicos do IEM e nos objetivos a 

operacionalizar em 2023, na convicção que a ação prevista para combater o desemprego e estimular o 

emprego só é exequível com os meios financeiros que se espera sejam aprovados. 

A proposta de orçamento para 2023 teve ainda subjacentes as seguintes orientações: 

- Execução orçamental de 2022; 

- Objetividade na previsão das receitas e das despesas; 

- Descrição pormenorizada das despesas orçamentadas. 

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

o ano de 2023 de 32.783.660 euros, o que representa um crescimento de 6,2% face à dotação corrigida 

do IEM em 30 de novembro de 2022 (+1.926.383 euros). Este aumento deve-se ao forte aumento do 

cofinanciamento europeu (+35,8%; +6.511.517 euros), em função da execução do instrumento de 

recuperação europeu designado Next Generation EU, que incorpora o Plano de Recuperação e Resiliência 

(PRR) e o programa de Assistência da Recuperação para a Coesão e os Territórios da Europa (REACT -EU), 

mas também ao arranque do novo quadro de financiamento comunitário. 
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Nesta comparação dos últimos 3 anos, importa ter presente que o ano de 2021 teve um caráter excecional 

atingiu valores muito elevados de dotação, com o Governo Regional a ter de afetar verbas às medidas de 

apoio temporário devido à Covid-19, para as quais não fora ainda definido algum financiamento 

comunitário, essencialmente as medidas de apoio aos empresários e aos trabalhadores, com vista à 

manutenção dos postos de trabalho, a prevenir situações de pobreza e a apoiar a normalização da 

atividade económica.  

Com o fim da maioria dos apoios temporários concedidos pelo IEM, a execução dos novos instrumentos 

financeiros e a melhoria dos indicadores do mercado de emprego, o contributo da Região pôde diminuir, 

passando agora a assegurar um valor de 7.834.627 euros em 2023, num decréscimo de 76,1% face a 2021 

e de 33,7% face a novembro de 2022. 

Deste modo, o valor do ORAM em 2023 representa 23,9% do total do montante afeto ao IEM, com o 

remanescente a ser proveniente, essencialmente, de fundos comunitários. 

 

Quadro VII – Orçamento da receita de 2021 a 2023 

 
2021 

(31-dez) 
2022 

(30 nov) 
2023 

 

TOTAL 50 244 743 30.857.277 32.783.660 

Orçamento da Região 32 793 724 11.816.791 7.834.627 

União Europeia – Instituições 15 808 559 18.184.516 24.696.033 

Outras 249 886 498.666 253.000 

Saldo da gerência anterior 1 392 574 357.304 - 

 

O financiamento comunitário representa cerca de 75% dos recursos financeiros do Instituto em 2023, 

reassumindo um relevo muito significativo no financiamento das políticas de emprego, após ter assumido 

um peso de 11% em 2020 e de 31% em 2021, anos marcados pelo esgotar do quadro financeiro 14-20 e pela 

crise pandémica. 

 

Quanto à despesa, o orçamento do IEM em 2023 decompõe-se em orçamento de funcionamento que 

corresponde a 3.609.497 euros (11,0%) e no Plano e Programa de Investimentos e Despesas de 

Desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira (PIDDAR) que totaliza 29.174.163 euros (89,0%). 
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Quadro VIII – Orçamento da despesa de 2021 a 2023 

 
2021 

(31-dez) 

2022 
(30 nov) 

2023 
 

TOTAL  50 244 743 30.857.277 32.783.660 

Orçamento de Funcionamento 3 570 878 3.660.342 3.609.497 

Despesas com pessoal 3 542 450 3.634.874 3.585.456 

Outras despesas 28 428 25.468 24.041 

Orçamento do PIDDAR 46 673 865 27.196.935 29.174.163 

Plano Regional de Emprego 17 360 490 15.139.660 3.282.183 

Plano Regional de Emprego - M2030 - - 17.664.756 

Atualização da Aplicação de Gestão dos Programas de Emprego  415 431 415.431 143.258 

Grow RUP 17 816 - - 

Requalificação da Unidade Central do Sistema de Refrigeração do 
Edifício Girassol 

130 000 130.000 69.540 

Requalificação do Centro de Emprego e Serviços de Apoio Transversais 144 000 144.000 72.000 

Apoio complementar aos Trabalhadores independentes - COVID - 19 6 468 198 - - 

Apoio à Manutenção dos Postos de Trabalho e Complemento Social 
Regional aos trabalhadores em Lay-Off - COVID-19 

10 167 247 - - 

Medidas Ativas de Emprego - COVID-19 11 920 683 11.317.844 7.892.426 

IEM Apoiar + Apoio a Portadores de Deficiência 50 000 50.000 50.000 

 

O aumento global da dotação registada face ao final de 2022 (+6,2%; +1.926.383 euros) decorre do 

montante afeto ao PIDDAR, uma vez que as despesas de funcionamento decrescem em 50.845 euros.  

Efetivamente, quer as Despesas com pessoal, quer as Outras despesas apresentam uma ligeira redução 

face a 2022, refletindo a contenção nos gastos correntes e um fluxo de entradas e saídas de colaboradores 

nulo ao longo do ano, embora com renovação dos postos de trabalho e ligeiras alterações na estrutura 

por carreira. 

Para efeitos de controlo desta atividade extraordinária e de cofinanciamento comunitário específico, em 

2023 a intervenção do IEM para o combate ao desemprego e estímulo à criação de emprego na Região 

encontra-se desagregada em 3 projetos diferentes no seio do PIDDAR: 

• Plano Regional de Emprego – Medidas ativas cofinanciadas no quadro financeiro 2014-2020 

• Plano Regional de Emprego - M2030 – medidas cofinanciadas ao abrigo do quadro financeiro 2021-2027 

• Medidas Ativas de Emprego - COVID-19 – medidas que foram criadas ou adaptadas no cenário 

pandémico, no sentido de aumentar a intervenção do IEM, a comparticipação pública nos custos dos 

associados às participações e facilitar a gestão da tesouraria aos empresários apoiados. 

Conjuntamente, estes 3 projetos ascendem a 28.839.365 euros e representam 88,0% do orçamento total 

do IEM em 2023, a quase totalidade do montante afeto ao PIDDAR. Comparativamente a 2022, regista-se 
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um crescimento de 9,0% (+2.381.861 euros). Entre os 3 projetos é notória a redução do projeto associado 

ao quadro anterior, cujas verbas se encontram praticamente esgotadas, no que respeita às medidas do 

IEM. Quanto às medidas excecionais decorrentes da COVID-19, importa salientar que, embora as diversas 

medidas excecionais terem chegado ao fim, o orçamento de 2023 mantém um montante significativo 

neste projeto, de 7.892.426 euros, em função dos encargos já assumidos e da continuidade das medidas 

de apoio aos desempregados e estímulo à criação de emprego até à implementação do próximo quadro 

comunitário, para o qual foi alocada uma verba de 17.664.756 euros. 

De entre os demais projetos do Plano de Investimento destaca-se ainda o projeto IEM Apoiar + Apoio a 

Portadores de Deficiência, no âmbito de uma equipa multissetorial de apoio à pessoa com deficiência e/ou 

incapacidade e o projeto Atualização da Aplicação de Gestão dos Programas de Emprego, fundamental à 

modernização administrativa do IEM. 

Finalmente, o PIDDAR enquadra ainda 2 projetos de requalificação das instalações do IEM: Requalificação 

do Centro de Emprego e Serviços de Apoio Transversais e Requalificação da Unidade Central do Sistema 

de Refrigeração do Edifício Girassol. Estes projetos permitirão restruturar os espaços do Centro de 

Emprego e do atendimento de 2ª linha, de forma a melhorar a qualidade do ambiente de trabalho e de 

atendimento ao público, promover a eficiência energética, bem como permitir a acessibilidade do 

auditório a pessoas com mobilidade reduzida.  


