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OE1 Promover o emprego e a empregabilidade

OE2 Promover a modernização e reforço da intervenção do IEM

OE3 Reforçar a eficiencia e a qualidade do serviço prestado

Objectivos Operacionais
Meta 

Ano n-1 

Meta 

Ano n

Não 

atinge
Supera Resultado Classificação Desvios

EFICÁCIA Ponderação de 60%

OB1 Ponderação de 30 %
Inserir 1.500 

desempregados no 

mercado de trabalho 

(OE1)

ind 1

Peso

Nº de colocações efectuadas

100%
1.450 1.500 <1.500 >=1.550

OB2 Ponderação de 30%

Abranger 4.600 

desempregados em 

medidas ativas de 

emprego (OE1)

ind 2                           

Peso

Nº de desempregados abrangidos em 

medidas ativas de emprego

100%

4.500 4.600 <4.600 >=4.700

OB3 Ponderação de 20%

Captar 2.300 ofertas de 

emprego (OE1)

ind 3    

Peso

Nº de de ofertas captadas ao longo do 

ano

100%

2.200 2.300 <2.300 >=2.400

OB4 Ponderação de 20%
Aplicar o Plano Pessoal 

de Emprego aos 

desempregados 

subsidiados inscritos 

(OE1)

ind 4   

Peso

Nº de desempregados subsidiados com 

Plano Pessoal de Emprego aplicado ao 

longo do ano

100%

- >=2.500 <2.500 >=2.750

EFICIÊNCIA Ponderação de 20%

OB5 Ponderação de 30%

Garantir que 70% dos 

pedidos de pagamento 

são despachados em 22 

dias uteis (OE3)

ind 5

Peso

% de pedidos  de pagamento PIC e PEED, 

entrados em 2017, despachados  em 22 

dias úteis

100%

70% 70% <70% >=75%

OB6 Ponderação de 40%

Promover o Serviço 

Publico de Emprego 

digital e interativo (OE2)

ind 6

Peso

Data da entrada em vigor das 

candidaturas online  às medidas de 

emprego

100%

-
até 15 de 

dez

depois de 

15 de dez

antes de 

1 de dez

OB7 Ponderação de 30%

Proporcionar aos jovens 

NEET com menos de 30 

anos uma resposta em 

menos de 4 meses (OE2)

ind 7

Peso

% de jovens NEET com resposta, 

emprego, medida de emprego ou 

formação, até 4 meses de sinalização

100%

- 20% <20% >=25%

QUALIDADE Ponderação de 20%

OB8 Ponderação de 40%

Abranger 25% dos 

trabalhadores em ações 

de formação de 21 horas 

ou mais. (OE3)

ind 8

Peso

% de trabalhadores abrangidos por 

ações de formação com 21  horas ou 

mais

100%

- >=25% <25% >=35%

OB9 Ponderação de 30%

Garantir 7 oportunidades 

de melhoria 

implementadas com 

sucesso até ao final do 

ano (OE3)

ind 9

Peso

Nº de oportunidades de melhoria 

implementadas com sucesso até ao final 

do ano

100%

7 7 <7 >=7

OB10 Ponderação de 30%

Garantir que pelo menos 

80% dos clientes 

inquiridos se situam no 

nível Satisfeito e Muito 

Satisfeito  (OE3)

ind 10

Peso

% de clientes com grau médio de 

satisfação no nível Satisfeito  e Muito 

Satisfeito

100%

55% 80% <80% >=85%

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
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MEIOS DISPONIVEIS

Recursos Humanos Executados Desvio
Dirigentes - Superior 20 60
Dirigentes - Intermédios 16 128
Carreira de  técnico superior 12 336
Carreiras e corpos especiais 10 20
Carreiras e categorias subsistentes 10 160
Carreira de assistente técnico 8 216
Carreira de assistente operacional 5 65

TOTAL - 985

ORÇAMENTO DO IEM,IP-RAM - 2017 - 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
Grow RUP
EMPLEORUP

Subtotal
TOTAL GERAL

Nº de Efectivos no Organismo Dif.ª
97

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

Explicitação de fórmulas de cálculo dos indicadores
Indicadores

Ind. 5 - % de pedidos  de pagamento PIC e PEED, entrados em 2017, 

despachados  em 22 dias úteis

Ind. 7 - % de jovens NEET com resposta, emprego, medida de emprego 

ou formação, até 4 meses de sinalização

Ind. 8 - % de trabalhadores abrangidos por ações de formação com 21  

horas ou mais

Ind. 10 - % de clientes com grau médio de satisfação no nível Satisfeito 

e Muito Satisfeito

Listagem das Fontes de Verificação
Fonte de verificação

Ind. 10 - % de clientes com grau médio de satisfação no nível Satisfeito  e Muito Satisfeito
Inquéritos de avaliação da satisfação de utentes do Cento de Emprego, 

entidades beneficiárias de programas de emprego e colaboradores

Ind 7 - % de jovens NEET com resposta, emprego, medida de emprego ou formação, até 4 meses de 

sinalização

Mapas de Indicadores de acompanhament do Garantia Jovem / Sistema de 

Apoio ao Centro de Emprego (CRE)

Ind. 9 - Nº de oportunidades de melhoria implementadas com sucesso até ao final do ano Relatório de Atividades de 2017

Listagem e folhas de presençaInd. 8 - Nº de trabalhadores abrangidos por ações de formação com 21  horas ou mais

SIGPE e Sistema de monitorização da DPPEInd. 5 - % de pedidos  de pagamento PIC e PEED, entrados em 2017, despachados  em 22 dias úteis

516.276

78.300
94.680

Fórmula de cálculo

Ind 6 - Data da entrada em vigor das candidaturas online às medidas de emprego Ata do Conselho Diretivo

Ind 2 - Nº de desempregados abrangidos por medidas activas de emprego
Informação Mensal 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 - Nº de desempregados subsidiados com Plano Pessoal de Emprego aplicado ao longo do ano Mapas da Informação e Orientação Profissional

[ Nº de respondentes com grau médio global >=2,5 numa escala de 1- Muito Insatisfeito a 4 - Muito 

Satisfeito/ Nº de respondentes ao longo do ano ] x 100

Para o período de setembro de 2016 a agosto de 2017:

[ Nº de jovens sinalizados NEET com resposta no prazo de 4 meses / (Nº de jovens sinalizados NEET – Nº de 

Fim GJ sem resposta por anulação de candidatura de emprego antes de completar os 4 meses) ]x 100

[ Nº de trabalhadores abrangidos por ações de formação com 21  horas ou mais / Nº de trabalhadores ] x 100

23.936.811

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

Emprego (CRE)

Em 31.12.2016 Em 31.12.2017

Ponderação Avaliação Qualitativa
60%
20%
20%

100%

Indicadores

Ind 1 - Nº de colocações efectuadas

[ Nº de pedidos de pagamento no âmbito dos programas PIC e PEED entrados em 2017 analisados no prazo 

de 22 dias úteis desde a sua recepção / Nº de pedidos pagamento no âmbito dos programas PIC e PEED 

entrados ao longo de 2017 ] x 100

24.661.067
27.281.086

Pontuação Planeados

Estimado

35.000

2.580.567
39.452

2.620.019

Recursos Humanos


