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OE1 Promover a criação de emprego, prevenir e combater o desemprego.
OE2 Melhorar a qualidade dos serviços prestados.
OE3 Promover a melhoria do modelo de gestão do IEM.

Objectivos Operacionais
Meta 

Ano n-1

Meta 

Ano n

Não 

atinge
Supera Resultado Classificação Desvios

EFICÁCIA Ponderação de 60%

OB1 Ponderação de 60%

ind 1

Peso

Nº de colocações efectuadas

50%
1.120 1.100 <1.100 >=1.150

ind 2

Peso

Nº de desempregados abrangidos por 

medidas activas de emprego

50%

2.000 2.290 <2.290 >= 2.406

OB2 Ponderação de 20%

Garantir a captação 

de ofertas de 

emprego

ind 3

Peso

Nº de ofertas captadas ao longo do ano

100%
1.600 1.500 <1.500 >=1.650

OB3 Ponderação de 20%

Garantir um Índice de 

satisfação de ofertas 

de emprego elevado

ind 4

Peso

Índice de satisfação de ofertas de 

emprego

(Nº de colocações no ano/ (nº de 

ofertas por satisfazer no inicio do 

ano+nº de ofertas captadas ao longo 

do ano) x100)

100%

70% 55% <55% >=65%

QUALIDADE Ponderação de 20%

OB4 Ponderação de 100%

ind 5

Peso

Nº de processos de criação de postos 

de trabalho e do próprio emprego 

analisados no prazo de 75 dias desde a 

sua recepção / Nº de processos de 

criação de postos de trabalho e do 

próprio emprego

50%

- 60% <60% >=70%

ind 6

Peso

Nº de pedidos de pagamento 

analisados no prazo de 30 dias desde a 

sua recepção / Nº de pedidos 

pagamento

50%

- 70% <70% >=75%

EFICIÊNCIA Ponderação de 20%

OB5 Ponderação de 50%

ind 7

Peso

Data de entrada em vigor da 

metodologia para cumprimento do 

dever de apresentação quinzenal no 

ato de requerimento de prestações de 

desemprego.

50%

- 30-Abr
Depois de 

30-Abr
Até 31-Mar

ind 8

Peso

Data de entrada em funcionamento do 

acesso online  ao histórico de 

apresentações quinzenais, para 

beneficiários do subsídio de 

desemprego.

50%

- 30-Abr
Depois de 

30-Abr
Até 31-Mar

OB6 Ponderação de 50%

ind 9

Peso

Data de entrada em produção dos 

mapas de assiduidade on-line

50%

- 31-Mai
Depois de 

31-Mai
Até 15-Mai

ind 10

Peso

Data de entrada em produção de 

funcionalidade de registo de pedidos 

de pagamento on-line

50%

- 31-Dez
Depois de 

31-Dez
Até 30-Nov

Melhorar a satisfação 

dos clientes externos

Simplificar e agilizar 

processos e circuitos 

internos 

Garantir o 

acompanhamento 

dos projetos 

informáticos e o bom 

funcionamento dos 

sistemas de 

informação

Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM

Missão: O IEM tem por missão a coordenação e execução da política de emprego na Região Autónoma da Madeira, promovendo a criação e a qualidade 

do emprego e combatendo o desemprego, através da implementação de medidas ativas e da execução de ações de promoção de emprego

Objectivos estratégicos (OE):

Concretização

Promover a inserção 

no mercado de 

trabalho de pessoas 

em situação de 

desemprego
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Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM

MEIOS DISPONIVEIS

Recursos Humanos Executados Desvio
Dirigentes - Superior 20 60
Dirigentes - Intermédios 16 128
Carreira de  técnico superior 12 312
Carreiras e corpos especiais 10 20
Carreiras e categorias subsistentes 10 160
Carreira de assistente técnico 8 240
Carreira de assistente operacional 5 105

TOTAL - 1.025

ORÇAMENTO DO IEM,IP-RAM - 2013 - DESPESA

Orçamento (M€) Realizado Desvio

FUNCIONAMENTO

Despesas com o Pessoal
Outras despesas

Subtotal
PIDDAR

Plano Regional de Emprego
Modernização Administrativa e Governo Eletrónico
Cooperação Inter-Regional

Subtotal
TOTAL GERAL

Nº de Efectivos no Organismo Dif.ª
106

Avaliação Desempenho do Serviço Avaliação Desempenho
Eficácia
Eficiência
Qualidade
Avaliação Final do Serviço

Listagem das Fontes de Verificação
Fonte de verificação

Ind 8 - Data de entrada em funcionamento do acesso online ao histórico de apresentações quinzenais, 

para beneficiários do subsídio de desemprego
Disponibilização no Portal do IEM

Ind. 10 - Data de entrada em produção de funcionalidade de registo de pedidos de pagamento on-line Disponibilização no Portal do IEM

Disponibilização no Portal do IEMInd. 9 - Data de entrada em produção dos mapas de assiduidade on-line

Ind. 5 - Tempo médio de análise dos processos de criação de postos de trabalho e do próprio emprego 

(dias)
Sistema de registo de monitorização da DPPE / SIGPE

Ind. 6 - Nº de pedidos de pagamento analisados no prazo de 30 dias desde a sua recepção / Nº de 

pedidos pagamento
Sistema de registo de monitorização da DPPE / SIGPE

Ind 7 - Data de entrada em vigor de metodologia para cumprimento do dever de apresentação quinzenal 

no ato de requerimento de prestações de desemprego.
Orientação Técnica

Ind 2 - Nº de desempregados abrangidos por medidas activas de emprego
Indicadores Mensais das Medidas de Emprego / Sistema Integrado de 

Gestão de Programas de Emprego (SIGPE)

Ind 3 - Nº ofertas de emprego captadas ao longo do ano Boletim do Mercado de Emprego / Sistema CRE

Ind 4 - Índice de satisfação de ofertas de emprego Boletim do Mercado de Emprego / Sistema CRE

Boletim do Mercado de Emprego / Sistema de Apoio ao Centro de 

Emprego (CRE)

Em 31.12.2012 Em 31.12.2013

Ponderação Avaliação Qualitativa
60%
20%
20%

100%

Indicadores

Ind 1 - Nº de colocações efectuadas

4.359
22.931.452
25.286.267

Pontuação Planeados

Estimado

324.891

2.291.924
62.891

2.354.815

22.602.202

Recursos Humanos 


