
SIADAP-RAM 1 - 2016

Secretaria Regional daIinclusão e  Assuntos Sociais

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

OE2 Promover a melhoria contínua dos serviços, com reflexos na satisfação interna e externa dos clientes

OE3 Garantir um atendimento profissional, célere e em tempo útil a todos as partes interessadas

Objectivos Operacionais
Meta 

Ano n-1 

Meta 

Ano n

Não 

atinge
Supera Resultado Classificação Desvios

EFICÁCIA Ponderação de 60%

OB1 Ponderação de 40 %

Inserir 1.450 

desempregados no 

mercado de trabalho

ind 1

Peso

Nº de colocações efectuadas

100%
1.450 1.450 <1.450 >=1.500

OB2 Ponderação de 40%

Abranger 4.500 

desempregados em 

medidas ativas de 

emprego

ind 2                           

Peso

Nº de desempregados abrangidos em 

medidas ativas de emprego

100%

3.600 4.500 <4.500 >=4.725

OB3 Ponderação de 20%

Captar 2.200 ofertas de 

emprego 

ind 3    

Peso

Nº de de ofertas captadas ao longo do 

ano

100%

2.100 2.200 <2.200 >=2.300

QUALIDADE Ponderação de 20%

OB4 Ponderação de 40%

Garantir 7 Oportunidades 

de Melhorias  

implementadas com 

sucesso até final do ano

ind 4

Peso

Nº de Oportunidades de Melhoria 

implementadas com sucesso

100%

- 7 <7 >=9

OB5 Ponderação de30%

Garantir que 30% dos 

trabalhadores 

frequentam ações de 

formação profissional ao 

longo do ano

ind 5

Peso

% de trabalhadores que frequentaram 

ações de formação profissional ao longo 

do ano

100%

- 30% <30% >=35%

OB6 Ponderação de30%

Garantir que pelo menos 

55% dos clientes 

inquiridos se situam no 

nível satisfeito e muito 

satisfeito

ind 6

Peso

% de clientes inquiridos com grau médio 

de satisfação no nível satisfeito ou muito 

satisfeito

100%

- 55% <55% >60%

EFICIÊNCIA Ponderação de 20%

OB7 Ponderação de 25%

Garantir que 70% dos 

pedidos de pagamento 

são analisados em 22 

dias úteis

ind 7

Peso

% de pedidos de pagamento analisados 

em 22 dias úteis

100%

- 70% <70% >=75%

OB8 Ponderação de 25%

Convocar 12.500 utentes 

para ações de divulgação, 

informação e orientação 

profissional

ind 9

Peso

Nº de convocatórias para ações de 

divulgação, informação e orientação 

profissional emitidas ao longo do ano

100%                      

- 12.500 <12.500 >13.125

OB9 Ponderação de 50%

Garantir que o número 

de horas paradas por 

problemas informáticos 

não ultrapassa as 

10h/ano

ind 9

Peso

Nº de horas paradas por problemas 

informáticos

100%

- 10 >10 <8

Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM

Objectivos estratégicos (OE):

Concretização

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
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MEIOS DISPONIVEIS

Recursos Humanos Executados Desvio
Dirigentes - Superior 20 60
Dirigentes - Intermédios 16 128
Carreira de  técnico superior 12 288
Carreiras e corpos especiais 10 20
Carreiras e categorias subsistentes 10 160
Carreira de assistente técnico 8 224
Carreira de assistente operacional 5 70

TOTAL - 950

ORÇAMENTO DO IEM,IP-RAM - 2016 - DESPESA
euros

Orçamento (M€) Realizado Desvio

FUNCIONAMENTO

Despesas com o Pessoal
Outras despesas

Subtotal
PIDDAR

Plano Regional de Emprego
Atual. Aplicação de Gestão dos Programas de Emprego 
Atual. Aplicação de Gestão de Desempregados
Cooperação Inter-Regional

Subtotal
TOTAL GERAL

Nº de Efectivos no Organismo Dif.ª
95

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

Explicitação de fórmulas de cálculo dos indicadores
Indicadores

Ind. 6 - % de clientes inquiridos com grau médio de satisfação no nível 

satisfeito ou muito satisfeito

Ind. 7 - % de pedidos de pagamento analisados em 22 dias úteis

Listagem das Fontes de Verificação
Fonte de verificação

Pontuação Planeados

Estimado

Fórmula de cálculo

75.000

2.432.149
39.452

2.471.601

22.639.329

Indicadores

Nº de pedidos de pagamento analisados no prazo de 22 dias úteis desde a sua recepção / (Nº de pedidos 

pagamento analisados + Nº de pedidos de pagamento que perfizeram 22 dias úteis sem análise concluída)

Não se consideram pedidos de pagamento relativos a adiantamentos.

% de inquiridos com grau médio global >=2,5 numa escala de 1- Muito Insatisfeito a 4 - Muito Satisfeito, 

sobre total de inquiridos ao longo do ano

4.359
23.347.391
25.818.992

Avaliação Qualitativa
60%
20%
20%

100%

Ind 9 - Garantir que o número de horas paradas por problemas informáticos não ultrapassa as 10h/ano Intervenções Técnicas - Intranet do IEM

Ind 4 - Garantir 7 Oportunidades de Melhorias  implementadas com sucesso até final do ano

Ind 5 - Garantir que 30% dos trabalhadores frequentam ações de formação profissional ao longo do ano Listagem e folhas de presença

Ind 6 - Garantir que pelo menos 55% dos clientes inquiridos se situam no nível satisfeito e muito 

satisfeito
Resultados de inquéritos de avaliação da satisfação dos clientes

Relatório de Atividades de 2016

628.703

Ind 7 - Garantir que 70% dos pedidos de pagamento são analisados em 22 dias úteis Sistema de registo de monitorização da DPPE / SIGPE

Ind 8 - Convocar 12.500 utentes para ações de divulgação, informação e orientação profissional Sistema de Apoio ao Centro de Emprego (CRE)

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

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

Emprego (CRE)
Ind 1 - Nº de colocações efectuadas

Em 31.12.2015 Em 31.12.2016

Ponderação

Recursos Humanos 


