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SIGLAS 

AD&C - Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P. 
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CQEP - Centros para a Qualificação e o Ensino profissional 
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SIADAP-RAM - Sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na administração regional autónoma da Madeira 

SIADAP-RAM 1 - Subsistema de avaliação do desempenho dos serviços da administração pública regional 

SIADAP-RAM 2 - Subsistema de Avaliação do Desempenho dos Dirigentes da Administração Pública Regional 

SIADAP-RAM 3 - Subsistema de Avaliação do Desempenho dos Trabalhadores da Administração Pública Regional 
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1. O IEM, IP-RAM 

Enquadramento legal 

No âmbito de um processo de reorganização decorrente da publicação da Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro – Lei-

Quadro dos Institutos Públicos, e o Decreto Legislativo Regional n.º 17/2007/M de 12 de novembro, que 

estabelece os princípios e normas a que devem obedecer a organização da administração direta e indireta da 

Região Autónoma da Madeira, foi aprovada a orgânica do Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM, pelo Decreto 

Legislativo Regional 11/2009/M, de 17 de abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto Legislativo Regional 

n.º 3/2013/M, de 2 de janeiro, que resultou numa reestruturação, visando o reforço do seu posicionamento 

estratégico na prevenção e no combate ao desemprego. 

O IEM é um Instituto Público dotado de personalidade jurídica, autonomia administrativa e financeira e de 

património próprio, integrado na administração indireta da Região Autónoma da Madeira. 

Com a nova estrutura do Governo regional aprovada através do Decreto Regulamentar Regional n.º 2/2015/M, de 

12 de maio, o Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM passa a ser tutelado pela Secretaria Regional da Inclusão e 

Assuntos Sociais. 

 

Atribuições  

O IEM exerce a sua atividade sob tutela da Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, sendo as suas 

principais atribuições: 

a) Promover as políticas de emprego da Região Autónoma da Madeira, contribuindo para a sua definição;  

b) Elaborar, executar, acompanhar e avaliar as medidas ativas de emprego que sejam adequadas à execução 

das políticas de emprego;  

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;  
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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. 

 

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 do emprego. 

Visão  

Encontrar, a cada momento, as melhores respostas para os que precisam de apoio na área do emprego. 

Valores corporativos 

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 fazer melhor. 
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2. ENQUADRAMENTO 

Ambiente externo 

Em termos gerais, o enquadramento externo da economia portuguesa permaneceu favorável em 2018.  

A economia mundial continuou a expandir-se a um ritmo sólido, num quadro de manutenção de condições 

favoráveis nos mercados financeiros e de trabalho e de níveis relativamente elevados da confiança dos agentes 

económicos das principais economias avançadas. 

Segundo a Comissão Europeia1 a economia europeia cresceu pelo 6º ano consecutivo, embora a um ritmo menor 

do que em 2017, continuando a beneficiar de melhores condições no mercado de trabalho.  

Sobre o emprego referem que “aumentou em 1,6% em termos anuais na Euro-área. O número de pessoas 

empregadas atingiu o nível mais alto já registrado na área do euro (18), e está agora cerca de 2,5% acima o pico 

pré-crise observado no primeiro trimestre de 2008.” A comissão refere ainda que “recentemente, o aumento mais 

forte do emprego tem sido visto no setor da construção, enquanto a criação de emprego na indústria chegou a um 

impasse.” 

Quanto ao desemprego o organismo europeu apresenta dados muito positivos e refere que “o desemprego 

continua a cair mais do que a taxa de crescimento da economia sugeria”. 

Os dados mais recentes do Eurostat relativos ao 4º trimestre de 2018 fixam uma taxa de desemprego de 6,6% para 

a União a 28 países e de 7,9% para a Zona Euro, traduzindo-se numa redução de 0,7 e 0,8 pontos percentuais 

(p.p.), respetivamente, face aos valores do 4º trimestre de 2017, sendo os valores mais baixos desde 2009.  

É, no entanto, feita a ressalva de que, embora as condições do mercado de trabalho tendo melhorado em todos os 

Estados-Membros nos últimos anos, mantém-se ainda diferenças substanciais entre os diversos países. 

Em Portugal, o mercado de trabalho continua a dar sinais de recuperação, registando inclusivamente taxas de 

desemprego inferiores às que apresentava antes do início da crise financeira de 2018. 

Segundo o Eurostat, no 4º trimestre de 2018, Portugal apresenta uma taxa de desemprego de 6,8%, inferior em 

1,4 p.p. ao valor homólogo e em 3,8 p.p. face ao valor do 4º trimestre de 2016, descendo uma posição no ranking 

decrescente em cada ano. Assim, graças a esta evolução positiva, no final de 2017 Portugal ocupa o 8º lugar no 

ranking decrescente da União Europeia, liderado pela Grécia (18,6%). 

O INE também aponta para uma diminuição do desemprego no país, apresentando uma taxa de desemprego de 

6,7% no 4º trimestre de 2018, um valor ligeiramente inferior ao apurado pelo organismo europeu, tendo também 

decrescido em 1,4 p.p. face ao 4º trimestre de 2017 e 3,8 face ao 4º trimestre de 2016.  

Em termos médios anuais o organismo nacional apresenta uma taxa de desemprego de 7,0% em 2018. Este valor 

corresponde a uma redução de 1,9 pontos percentuais face a 2017 e a uma redução de 4,1 p.p. face ao valor 

médio de 2016. 

                                                 
1 Previsões Económicas de Inverno da Comissão Europeia, de 7 de fevereiro de 2019. 
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De acordo com os dados do o INE, no ano de 2018, a população desempregada foi estimada em 365,9 mil pessoas, 

tendo diminuído 20,9% em relação ao ano anterior (96,9 mil). Face a 2013, ano em que a população 

desempregada alcançou o seu valor mais elevado, houve um decréscimo acumulado de 489,3 mil pessoas. 

Apesar de também apresentar uma melhoria, a situação na Madeira é menos favorável, dada a sua elevada 

exposição e dependência face ao exterior e sendo especialmente afetada pelos programas de reestruturação da 

dívida pública.  

Desta forma, o INE apresenta uma redução de 1,6 pontos percentuais na Região face ao valor médio anual de 

2017, passando de 10,4% para 8,8% em 2018.  

A comparação destes valores com a taxa de 18,1% registada em 2013 testemunha a forte diminuição do 

desemprego na Região, passando-se de uma estimativa de 24 mil desempregados em 2013 para 11,9 mil em 2018.  

No 4º trimestre de 2018, o nível de desemprego fixou-se em 8,9%, tal como no 4º trimestre de 2017 e no 3º 

trimestre de 2018, tendo atingido o valor de 8,3% no 2º trimestre de 2018, o valor mínimo registado desde o início 

da atual série estatística, no 1º trimestre de 2011. Verifica-se assim alguma oscilação na redução deste indicador, 

testemunhando a fragilidade do impacto da recuperação económica dos últimos anos sobre o desemprego. 

Apesar desta evolução positiva, a Região continua a apresentar o valor mais elevado entre as regiões de Portugal, 

quer em termos anuais, quer no último trimestre de 2018. 

Para Portugal, a Comissão Europeia refere que a economia cresceu de forma mais moderada do que em 2017, com 

a criação sustentada de emprego (+2,3%) e o crescimento moderado do nível salarial a terem um impacto no 

crescimento do consumo privado. Este organismo prevê que a taxa de desemprego deverá manter a sua tendência 

decrescente, em 2019 e 2020, apesar de se prever alguma desaceleração na criação de empregos. 

No entanto, este organismo salienta que embora seja previsível que o desemprego continue a cair o desemprego 

de longa duração permanece acima do nível anterior à crise. 

Num cenário de recuperação económica gradual, a União Europeia apela ao reforço na implementação de políticas 

orientadas para a geração de postos de trabalho e de combate ao desemprego, como instrumentos para um 

crescimento inclusivo, de modo a que todos os segmentos da sociedade e do território europeu possam sentir os 

efeitos da recuperação. 

Também a OIT2 especifica para a europa que embora a taxa de desemprego se tenha vindo a reduzir, o 

desemprego de longa duração permanece elevado na grande maioria dos países da região.  

Segundo esta organização, longos períodos de desemprego geram a deterioração das competências do 

trabalhador e têm um impacto negativo sobre a sua empregabilidade, levando a um crescente desencorajamento 

dos candidatos a emprego e elevando os riscos de pobreza e exclusão social. Assim, a OIT salienta que os 

indicadores de emprego e desemprego não consideram os ativos desencorajados, que não procuram emprego, 

que, segundo esta organização, nem os inativos por indisponibilidade para o trabalho de curto prazo, que podem 

                                                 
2 Relatórios World Employment and Social Outlook: Trends 2018 e 2019 
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pretender ingressar rapidamente no mercado laboral, designado estes grupos como “força de trabalho potencial”. 

Segundo esta organização, as mulheres e os jovens estão particularmente propensos a integrar este grupo. 

Desta forma, apesar da melhoria dos indicadores, o desemprego jovem e o desemprego de longa duração 

continuam a ser considerados os principais desafios na Europa. 

Segundo os dados mais recentes do Eurostat (3º trimestre de 2018), mais de 40% dos desempregados, quer na 

União Europeia a 28 países (42,6%), quer na Zona Euro (46,1%), estavam em situação de desemprego de longa 

duração, atingindo níveis de 71,8% para a Grécia e de 62,0% para a Bulgária. Nessa classificação Portugal, apesar 

de apresentar uma melhoria significativa face ao trimestre homólogo (-6,9 p.p.) situa-se ainda na oitava posição, 

com 42,5% dos seus desempregados à procura de emprego há pelo menos 1 ano.  

Os dados do INE para o 4º trimestre de 2018 apontam para um valor nacional superior, em que 47,8% da 

população desempregada procura emprego há 12 ou mais meses, sendo, no entanto, uma proporção muito 

inferior à do trimestre homólogo (54,0%; -6,3 p.p.). 

A situação é mais acentuada na Região, em que os desempregados de longa duração correspondem a 57,4% do 

desemprego total no 4º trimestre de 2018, num total estimado pelo INE de 7 milhares de indivíduos.  

Este valor resulta de uma melhoria face ao trimestre homólogo (69,2% no 4º trimestre de 2017), correspondente a 

uma variação de -11,8 p.p., muito superior à que se verificou a nível nacional, e a uma diminuição também 

significativa face ao valor do trimestre anterior (-3,3 p.p.). Com esta evolução, a Região aproxima-se das restantes 

regiões do país, com mais 5,9 p.p. do que a Região Autónoma dos Açores, a seguinte no ranking decrescente.  

Apesar de ainda refletir uma situação grave e alguma oscilação trimestral, o ano de 2018 exibiu o menor volume 

de desempregados de longa duração da série estatística atual, que iniciou no 1º trimestre 2011, com menos 2,4 

mil pessoas nesta condição, em termos médios anuais, face a 2017. 

O desemprego atinge sobretudo os mais jovens, quer na região quer no país ou no resto da Europa, revelando a 

incapacidade do mercado de trabalho em garantir um futuro imediato para os jovens, debilitando as famílias e a 

coesão social. Este fenómeno não se restringe à Europa, onde a crise económica teve forte impacto sobre os níveis 

de desemprego jovem, mas estende-se a todo o mundo, com os organismos internacionais a alertarem para a 

necessidade de uma atuação específica dos governos. 

No seu relatório de 2019, a OIT estimou que o desemprego entre os jovens é mais do dobro do valor da taxa 

observada para o conjunto dos desempregados adultos a nível mundial (11,8% e 5,0% respetivamente). Mas para 

além destes números, esta organização lançou um alerta para crescente precariedade laboral dos jovens e dos 

empregados em geral, cada vez mais sujeitos a situações de emprego parcial e menos remunerado, para o 

aumento do período de desemprego nos jovens e para o crescente desencorajamento. 

De facto, apesar da melhoria dos indicadores económicos, são muitos os jovens que não conseguem entrar no 

mercado do trabalho, os que vêm deteriorar-se as condições laborais e os que se encontram em situação de 

desemprego de longa duração desde a entrada no mercado do trabalho. Esta situação tem levado à forte 

preocupação não só com os jovens desempregados, mas com todos os que deixaram de procurar emprego. 
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A OIT refere que o principal desafio global é o fenómeno dos jovens que não estão no sistema de educação, 

emprego ou formação (NEET), com 30% das mulheres jovens e 13% dos homens jovens em todo o mundo a terem 

sido classificados como NEET em 2018. Esta organização acrescenta ainda que, em linha com uma taxa de 

desemprego estável, os desafios enfrentados pelos jovens em relação às oportunidades no mercado de trabalho 

não deverão diminuir nos próximos anos. 

Os dados mais recentes do Eurostat, relativos a 2017, apontam para uma redução da proporção de jovens NEET 

(grupo etário 15-24) para um valor de 10,9% para a União a 28 países.  

Este organismo apura uma taxa NEET (15-24 anos) em 2017 de 9,3% a nível nacional de 7,8 no 3º trimestre de 

2018, abaixo da média da UE. 

Para a Região os números europeus mais recentes fixam um valor de 16,1 % em 2016, o que corresponde a uma 

redução de 1,6 p.p. face a 2015 e de 4,0 p.p. face a 2014. 

Os dados do INE são mais positivos em média anual, com um valor de 8,4% para 2018 e para o último trimestre do 

ano, mas com uma taxa de NEET de 8,8% no 3º trimestre de 2018.  

A nível regional o INE não pôde apresentar valores trimestrais em 2018 nem para o 4º trimestre de 2017 para este 

grupo etário, nem, consequentemente, um valor médio anual. Assim, a última informação disponível para a Região 

é relativa ao 3º trimestre de 2017, em que se aponta que 16,6% dos jovens até aos 25 anos eram NEET, sendo um 

valor superior ao que foi apurado no trimestre homólogo (16,2%). 

Assinala-se, no entanto, que, para o grupo etário dos 15 aos 34 anos, o INE apresenta um total de 9 mil jovens 

NEET na região, em média anual de 2018, que correspondem a 14,3% do total de população neste grupo etário, 

um valor muito superior à média nacional (9,9%) e apenas ultrapassado pela Região autónoma dos Açores (18,0%). 

Embora a proporção de jovens NEET (grupo etário 15-24) apresente uma tendência decrescente, são ainda muitos 

os jovens que não conseguem entrar no mercado do trabalho, os que veem deteriorar-se as condições laborais e 

os que se encontram em situação de desemprego de longa duração depois da entrada no mercado do trabalho. 

Esta situação tem levado à forte preocupação não só com os jovens desempregados, mas com todos os que 

deixaram de procurar emprego. 

Na Europa, verifica-se que a taxa de desemprego para os jovens até aos 25 anos reduziu-se para um valor de 

16,1% na UE28 e de 16,9% para a zona euro, em termos médios anuais, mais do que duplicando o valor global do 

desemprego nos agregados respetivos (7,3% e 8,2%).  

Portugal apresentava a 6ª taxa de desemprego jovem mais elevada da Europa, com um valor de 20,3% em 2018, o 

que representa uma redução em 3,5 p.p. face ao ano anterior (23,8%) e de 7,9 p.p. face a 2016 (28,2%). 

Na Região, estima-se um total de 2,5 milhares de jovens desempregados com menos de 25 anos em 2018, 

correspondendo a uma taxa anual de desemprego jovem de 26,0% e a uma redução de 1,4 p.p. comparativamente 
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a 2017 (27,4%) e de 11,4% face a 2016 (37,4%). Importa referir que estes valores, embora superiores à media 

nacional, equivalem a quase metade do que se registou em 2013 (51,83%). 

No final de dezembro de 2018, estavam inscritos 16.245 desempregados no IEM, um número claramente inferior 

ao registado no final do ano anterior (-6,2%), sendo que 50,7% dos inscritos no IEM (8.233 inscritos) estavam em 

situação de desemprego de longa duração e 11,6% (1.887 inscritos) eram jovens com menos de 25 anos. Ambos os 

grupos referidos apresentaram uma evolução positiva, com os desempregados de longa duração e os jovens a 

terem diminuído em 10,9% e 14,7%, respetivamente, face ao mês homólogo, em valores superiores ao do total do 

desemprego registado. 

O ainda elevado nível de desemprego, e particularmente do desemprego de longa duração e do desemprego dos 

mais jovens, tem-se assumido cada vez mais como a maior prioridade de governos e organizações internacionais. 

O apelo de todos é o mesmo: a continuidade e reforço na implementação de políticas orientadas para a criação 

líquida de postos de trabalho e de combate ao desemprego. 

O papel do IEM encontra-se assim reforçado, orientando a sua atuação para o combate e prevenção do 

desemprego nos grupos com maiores dificuldades de inserção profissional. Num contexto de elevada contenção 

orçamental, quer regional quer em termos dos fundos comunitários, o IEM teve e terá de garantir de forma 

contínua a eficiência na aplicação dos seus recursos financeiros. 

Política pública de emprego 

A atuação do IEM encontra-se enquadrada por estes constrangimentos externos e também pela estratégia 

definida pelo Programa de Governo, pelos instrumentos resultantes da Estratégia Europeia para o Emprego e por 

um novo paradigma baseado na valorização da qualidade do Serviço Público. 

A Comissão Europeia propôs a estratégia “Europa 2020", destinada a permitir à União sair mais fortalecida da crise 

e orientar a sua economia para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, acompanhado de um elevado 

nível de emprego, de produtividade e de coesão social.  

A política de emprego para a Região, pretende contribuir para o êxito global da estratégia, essencialmente para a 

elevação do emprego e o combate ao desemprego, enquanto impulsiona o crescimento e o desenvolvimento 

sustentável. 

O papel do IEM é crucial no apoio e na concretização das medidas e orientações seguidas pelo Governo Regional 

da Madeira no que concerne aos objetivos e orientações estratégicas para o Emprego, assim como, corrigir 

desajustamentos, prevenir situações e antecipar soluções adequadas à constante mutação do mundo do trabalho.  

Desta forma, elencam-se as orientações estratégicas definidas no âmbito da política de emprego, expressas no 

Programa do XII Governo Regional da Madeira, e respetiva atuação do IEM ao longo de 2018:  

                                                 
3 INE - Valor calibrado tendo por referência as estimativas independentes da população calculadas a partir dos resultados 
definitivos dos Censos 2011 
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 Reforçar a atuação na área do desemprego jovem  

- Efetuar os ajustamentos necessários nas medidas que são especialmente dirigidas aos jovens, com especial 

recurso aos estágios profissionais;  

O IEM reformulou no início de 2016 o Programa PROJOVEM, principal resposta no âmbito da Iniciativa 

Garantia Jovem para o combate ao desemprego e inatividade dos jovens, alargando-se a idade destes dos 

24 para os 29 anos.  

Em 2018 foram abrangidos 1.542 jovens nas diferentes medidas ativas de emprego dirigidas aos jovens. 

- Dinamizar os Clubes de Emprego;  

Com a entrada em vigor da Portaria n.º 184/2015, de 07 de outubro, o IEM promoveu a criação, a partir de 

janeiro 2016, de Polos de Emprego que visam acompanhar os desempregados inscritos no Centro de 

Emprego, inclusivamente os jovens, promovendo respostas de proximidade na área de emprego e em 

estreita colaboração com o Centro de Emprego.  

Ao longo de 2018 estiveram em funcionamento 26 Polos de Emprego, tendo sido possível alargar a 

cobertura geográfica face às estruturas anteriores, com a criação de mais 8 estruturas, em mais concelhos 

da região. 

- Incrementar Programas de experiências de trabalho e formação a nível internacional, em particular o europeu.  

O IEM deu continuidade à sua ação no âmbito da Rede Eures, para a divulgação e o acesso à informação e a 

oportunidades de emprego na Europa, e à promoção de estágios profissionais na Europa. No âmbito da 

Rede EURES, encontravam-se inscritos no Centro de Emprego, no fim de 2018, 607 desempregados com 

interesse em projetos de mobilidade. Ao longo do ano registaram-se 62 novas candidaturas externas e 

foram efetuadas 509 apresentações a ofertas de emprego de vocação comunitária. Desde o início do 

mandato foram realizadas várias sessões de divulgação da Rede Eures na Região, abrangendo 3.313 

participantes, dos quais 1.327 ao longo de 2018. 

 Incentivar o empreendedorismo 

- Implementar medidas de apoio à criação do próprio emprego;  

O IEM reforçou a aposta no Programa de Estímulo Programa de Estímulo ao Empreendedorismo de 

Desempregados, tendo-se verificado um aumento do número de candidaturas aprovadas e da 

correspondente criação líquida de postos de trabalho. Em 2018 foram aprovados 68 projetos de criação da 

própria empresa para a criação de 118 novos postos de trabalho. 
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- Dinamizar a política de apoio aos empresários que comprovem a criação líquida de postos de trabalho, 

através de incentivos à contratação; 

A revisão do Programa de Incentivos à Contratação (PIC) no final de 2015, reforçou a adesão dos 

empresários. Em 2018, este programa foi alvo de uma nova revisão por forma a atingir com maior plenitude 

o objetivo pretendido, nomeadamente introduzindo alguma flexibilidade no momento de aferição da criação 

líquida de postos de trabalho e adequando a metodologia de pagamento em função do tipo de contrato 

celebrado, bem como clarificando aspetos menos explícitos da regulamentação anterior. Ao longo do ano 

registaram-se candidaturas para a criação de 883 novos postos de trabalho o que embora seja um valor 

inferior ao de 2017 (945 postos) representa um volume significativamente superior aos anos de 2015 e 2016 

(770 e 813 respetivamente). Foram aprovados 577 postos de trabalho no PIC e 157 prémios de emprego pós-

programa, num total de 734 novos postos a serem criados (+2,5% do que em 2017). 

- Criar um Encontro de Emprego e Inserção Profissional em estreita colaboração com as entidades públicas e 

privadas.  

O IEM tem vindo a promover sessões e a participar em eventos envolvendo várias entidades, das quais se 

destacam, em 2018, o Roteiro do Emprego’18, as exposições dos Encontros com o Futuro Profissional 

(Polos de Emprego), o Fórum da Empregabilidade da UMa, a Feira da Economia Social, a Expomadeira, A 

Cidade do Empreendedor, a Convenção Anual para o Crescimento Inclusivo, a Volta de Apoio ao Emprego 

(Rede Eures) e a participação em fóruns, sessões e reuniões no âmbito das RUP.  

Neste âmbito é relevante a participação no Projeto GROW RUP, um projeto que envolve 5 parceiros de 

regiões ultraperiféricas da União Europeia cujo principal objetivo é estimular a criação e o desenvolvimento 

de PMEs no âmbito da economia verde e azul, reduzindo o desemprego de longa duração nas RUPs. 

 ainda há a destacar a realização da Gala do Empreendedor, com uma edição realizada em 2017 e outra em 2018, 

que pretendeu reunir, distinguir e premiar o espírito empreendedor dos empresários apoiados pelo IEM. 

 Promover programas de reconversão e requalificação de competências e, parceria com outros organismos 

- Reforçar o trabalho conjunto com a área da Formação Profissional, por forma a contribuir para a elevação 

dos níveis de qualificação dos desempregados;  

Neste âmbito, o IEM desenvolveu parcerias com escolas da região, nomeadamente: 

. diversas escolas da Região para divulgação dos cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA), tendo 

abrangido 3.447 desempregados desde abril 2015, dos quais 683 abrangidos iniciaram a formação em 2018; 

. a Escola B+S Dr. Eduardo Brazão de Castro, com 182 desempregados a iniciarem ações em 2016 e 2017 nas 

áreas de inglês, português (essencialmente para venezuelanos), cuidadores de idosos e empreendedorismo; 

. a Escola Agrícola, que permitiu formar 76 desempregados desde 2017, dos quais 5 em 2018. 
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O IEM reforçou o seu papel na seleção e encaminhamento para formação profissional, com a aprovação de 

formação de desempregados no quadro do Programa Operacional Regional Madeira 14-20. Desde julho de 

2017, 2.334 desempregados participaram em 118 cursos de formação dos 133 aprovados, em parceria com 

o Instituto para a Qualificação, IP-RAM e com 20 entidades formativas da Região e do Continente, dos quais 

1.246 iniciaram uma participação num dos 62 cursos que avançaram ao longo de 2018. 

Por outro lado, foi dinamizado um projeto-piloto de reconversão de competências o Projeto Qualificar para 

a Estiva – com o objetivo de facultar soluções formativas que sejam importantes e necessárias ao 

desenvolvimento profissional dos desempregados do setor da pesca, tendo abrangido 211 desempregados 

desde 2016. Em 2018, 37 pescadores retomaram a formação iniciada em 2017, interrompida em período de 

maior atividade no mar. 

- Implementar Programas de Reconversão e de Requalificação de competências dos desempregados, 

permitindo um melhor ajustamento do potencial do trabalhador ao mundo laboral; 

O IEM estabeleceu uma parceria com as Escolas Profissionais Cristóvão Colombo e a de Hotelaria e Turismo 

da Madeira - CELFF para promoção dos seus CQEP e promoção de certificação através de processos de 

RVCC. Desde 2015 foram realizadas 47 sessões, tendo-se abrangido 2.025 desempregados, dos quais 25,4% 

possuíam como habilitação o 4º ano (1º ciclo) e 58,6% o 6º ano (2º ciclo), num total de 84,0% dos 

participantes. Em 2018 realizaram-se 6 sessões, abrangendo 348 participantes dos quais já 40,2% possuíam 

o 9º ano completo (3º ciclo). 

- Promover a intervenção social para a empregabilidade, agindo junto das comunidades mais fragilizadas.  

Ao longo de 2018, 1.889 desempregados identificados como grupos desfavorecidos (beneficiários RSI, 

Vítimas de Violência Domestica, Pessoas sem Abrigo) beneficiaram de uma colocação, medidas de 

emprego, formação ou intervenção técnica de informação e orientação profissional.  

Neste âmbito referem-se 11 participações ao longo de 2018 Programa EVA - Estímulo à Vida Ativa, criado 

em 2017 com o objetivo permitir uma intervenção sobre ex-toxicodependentes em tratamento (público-

alvo do programa Vida e Trabalho - que veio revogar) e sobre 2 novos grupos especialmente vulneráveis à 

exclusão social: os indivíduos a cumprirem pena de prisão em Regime Aberto no Exterior (RAE) e os 

indivíduos a cumprirem penas e medidas de execução na comunidade. 

Em 2018 ainda foram atribuídos 8 prémios de colocação pós-programa, como incentivo à contratação 

efetiva destes participantes. 

 Reforçar a divulgação das medidas ativas de emprego  

- Promover a modernização dos serviços de emprego, nomeadamente ao nível das estratégias de intervenção, 

de modo a obter uma maior aproximação aos utentes, quer através da descentralização dos locais de 

atendimento, quer recorrendo a uma utilização mais intensiva das tecnologias de informação e comunicação.  
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Para este objetivo, o IEM promoveu: 

. Sessões de Empreendedorismo, com periodicidade semanal, para informação e formação sobre os apoios 

disponibilizados pelo IEM e as exigências da criação do próprio emprego, promovendo também o debate e 

interação entre potenciais promotores; 

. Sessões de divulgação da Medida Garantia Jovem, promovendo o conhecimento e a participação dos 

jovens na medida, tendo abrangido 909 jovens em sessões de informação ao longo de 2018; 

. O Roteiro do Emprego’18, evento que passou por todos os concelhos da Região, reunindo cerca de 1.500 

participantes, dos quais 856 nos 10 encontros realizados ao longo de 2018, com o intuito de incutir a 

mensagem, em cada desempregado, que o sucesso para a inserção profissional depende do plano de 

empreendedorismo pessoal de cada um(a). 

. A descentralização dos serviços de emprego através dos 26 Polos criados, oferecendo respostas de 

proximidade, incluindo-se ações de informação sobre as medidas ativas de emprego. 

 Promover uma melhor orientação profissional  

- Reforçar o Gabinete de apoio de orientação vocacional e profissional;  

No seguimento do fim do dever de apresentação quinzenal de requerentes/beneficiários de prestações de 

desemprego, foi implementado o Plano Pessoal de Emprego, em 2017. Desde então foram aplicados 5.315 

planos, dos quais 2.734 ao longo de 2018. 

No âmbito de atuação do gabinete de acompanhamento psicossocial, desde o ano de 2016 foram feitos 

6.228 atendimentos, dos quais 2.219 em 2018, a desempregados com problemáticas associadas ao 

desemprego, promovendo respostas integradas de inclusão social e foram criados procedimentos para 

acompanhamento de desempregados com características específicas que dificultam a sua integração no 

mercado de trabalho. Complementarmente desde 2017 foi efetuada uma atuação específica sobre 

desempregados com pelo menos 5 anos de inscrição ou idade igual ou superior a 55 anos, abrangendo 591 

utentes em 2017 e 542 em 2018, num total de 1.133 neste período. 

- Incrementar programas de competências pessoais. 

Em 2018 foram realizadas 90 sessões de desenvolvimento de competências de procura ativa de emprego, 

abrangendo 3.733 desempregados. 

Em 2018 o IEM promoveu novamente um programa de formação destinado a desempregados de longa 

duração e muito longa duração, que apresentavam grandes dificuldades de inserção profissional, problemas 

de autoestima e risco de exclusão social. Este programa de Coaching – Empoderamento Pessoal, Social e 

Profissional – desenvolvido nas instalações do IEM, envolveu 13 desempregados, tendo sido dinamizado 

por uma Coach certificada. 
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 Assegurar uma maior eficácia no ajustamento entre as ofertas de emprego recebidas e as que são 

efetivamente satisfeitas. 

- Realizar um diagnóstico das necessidades do mercado de trabalho da Região - Projeto com previsão de 

início em 2019/2020. 

- Proceder à avaliação do Retorno Social, aferindo o número de desempregados requalificados inseridos no 

mercado de trabalho - Projeto com previsão de início em 2019/2020. 

Ambiente interno 

Em 2018 o IEM manteve como prioritário o reforço das medidas de prevenção e combate ao desemprego e a 

modernização administrativa. 

O IEM enquanto serviço público de emprego da Região assumiu o papel de coordenador do Programa Garantia 

Jovem na Madeira. Este programa propõe-se apresentar uma oferta de emprego, de formação ou de 

aprendizagem aos jovens NEET (Not in Education, Employment, or Training) residentes, no prazo de 4 meses desde 

o início do período de inatividade/desemprego. 

Deste modo, ao longo de 2018 prosseguiu-se com a sinalização dos jovens inscritos, de modo a identificar as suas 

competências e necessidades e a ajustar o percurso a realizar. Para este processo, para além do esforço muito 

significativo realizado pelos serviços do IEM, foi fundamental a articulação com outros organismos e os polos de 

emprego, estruturas locais de apoio ao emprego apoiadas pelo IEM. 

Paralelamente à intervenção específica sobre os jovens no âmbito do Garantia Jovem, foi ainda possível aumentar 

o número de desempregados que beneficiaram de uma intervenção de informação ou orientação profissional que 

visam essencialmente potenciar as suas competências de empregabilidade e facilitar o processo de inserção ou 

reinserção no mercado de trabalho, seja através de sessões coletivas de informação ou de promoção procura ativa 

de emprego, processos de orientação ou em atendimentos individuais a utentes que necessitem de um apoio 

psicológico mais específico. 

Neste âmbito, evidencia-se o Plano Pessoal de Emprego, implementado desde março 2017, como instrumento 

fundamental para o acompanhamento e controlo dos beneficiários de prestações de desemprego. 

Ainda nesta área, e após a criação do gabinete de acompanhamento psicossocial em 2016, o IEM empenhou-se em 

aprofundar e alargar o acompanhamento de utentes com caraterísticas associadas a maiores dificuldades de 

integração no mercado de trabalho, já desencorajados ou com elevado risco de desencorajamento. 

Em 2018, o IEM pode manter o seu papel na seleção e encaminhamento para formação profissional, em função da 

candidatura para formação de desempregados, abertas no final de 2016, no quadro do Programa Operacional 

Regional Madeira 14-20.  

Na área dos programas de emprego, prosseguiram-se os esforços no sentido de abranger mais desempregados em 

programas de emprego, e de apoiar a criação líquida de mais postos de trabalho, apesar da elevada complexidade 
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processual para a aprovação, gestão e libertação de verbas e do esgotar de verbas comunitárias para 

determinados eixos da sua intervenção.  

Em simultâneo, prosseguiu-se com o processo de revisão dos programas de emprego, adaptando-os às condições e 

necessidades atuais do mercado de trabalho e às orientações da política de emprego, nomeadamente no âmbito 

do combate ao desemprego jovem e ao desemprego de longa duração, e implementando medidas de simplificação 

e agilização processual. 

Efetivamente o nível de atividade atingido exigiu a melhoria e racionalização de processos e circuitos internos, 

tendo sido necessário proceder à reorganização do trabalho. 

No plano financeiro a atuação do IEM continua a ser pautada por fortes constrangimentos orçamentais, facto que 

implica uma elevada eficiência na gestão de todos os recursos. Neste âmbito salienta-se que o acréscimo de 

informação solicitada por parte de diversos organismos, nos útlimos anos, representa um peso muito significativo 

na ocupação dos recursos disponíveis, face às limitações dos sistemas de informação em uso.  

Em 2018, deu-se continuidade ao processo de modernização administrativa, com o desenvolvimento contínuo e 

progressivo de um novo sistema de informação para a gestão integrada de programas de emprego, que deverá 

permitir a criação de novas funcionalidades e a integração com sistemas de outros organismos institucionais e 

parceiros, seja com entidades ou utentes que recorram aos nossos serviços.  

Por outro lado, disponilibizou-se um novo website, que para além da reestruturação e aprofundamento da 

informação já disponibilizada online, proporciona uma navegabilidade mais fácil e rápida nos suportes tradicionais 

mas também nos aparelhos móveis, cada vez mais utilizados, abrindo novos caminhos para a comunicação entre o 

IEM, os candidatos a emprego e as entidades empregadoras ou parceiras. 

A escassez de recursos humanos, geral ao IEM mas mais premente na área dos sistemas de informação e 

informática, continua a ser uma das maiores dificuldades com que o Instituto se depara. De facto, o desempenho 

do IEM resulta do contributo de todos os seus colaboradores, sendo fundamental assegurar o desenvolvimento e 

atualização de competências dos seus colaboradores.  

Em 2018, o Instituto procurou maximizar a frequência da oferta formativa disponibilizada externamente com vista 

ao aumento da eficiência e a melhoria na qualidade dos serviços prestados, uma vez que não era possível ou 

suficientemente útil desenvolver formação interna, essencialmente devido à dificuldade de abordar diversos 

temas sem recurso a formadores externos, com perfis específicos, e à impossibilidade de dispensar técnicos para o 

desenvolvimento de ações de formação. 
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3. LINHAS ESTRATÉGICAS DO IEM PARA 2018 

A estratégia seguida desenvolveu-se em conformidade com as grandes linhas de atuação e os objetivos 

estratégicos definidos para o ano de 2017-2018. 

Grandes Linhas de Atuação Estratégica 

 Mais e melhores empregos; 

 Racionalização, simplificação e clareza da legislação e procedimentos; 

 Reforço dos desempenhos e da valorização profissional; 

 Racionalização e desmaterialização de procedimentos com recurso a tecnologias de informação; 

 Melhoria dos sistemas de gestão e controlo financeiro. 

3.1. Objetivos estratégicos 

Os objetivos são o resultado quantitativo e/ou qualitativo que a organização pretende alcançar em determinado 

período, dada a estratégia definida, no contexto do seu ambiente, para concretizar a sua visão de futuro e cumprir 

a sua missão. 

A missão e natureza das atribuições do IEM, enquanto organismo responsável pela coordenação e execução da 

política de emprego na Região Autónoma da Madeira, exige a especialização dos serviços prestados, a definição de 

novos procedimentos, a melhoria e automatização dos processos e a crescente consolidação da qualidade 

organizacional. 

Foram assim fixados os seguintes objetivos estratégicos para 2017-2018: 

OE 1 – Promover o emprego e a empregabilidade 

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

OE 3 – Reforçar eficiência e qualidade do serviço prestado 

O primeiro objetivo estratégico intervém na área da criação e prevenção do desemprego, pretendendo-se 

encontrar uma resposta adequada para aqueles que procuram os serviços de emprego de modo a minorar a 

duração dos períodos de desemprego dos utentes desempregados e a apoiar a criação de postos de trabalho, 

tendo sempre em atenção os aspetos particulares de desfavorecimento face ao mercado de trabalho. A atuação a 

desenvolver visa aumentar a captação de ofertas de forma a aumentar o número de colocações, acompanhar os 

desempregados através de metodologias de intervenção que os habilitem a responder às necessidades do 

mercado de trabalho e oferecer medidas ativas de emprego que potenciem a empregabilidade e a criação de 

postos de trabalho. 

O segundo objetivo estratégico traduz a vontade de melhorar os serviços prestados com recurso às novas 

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



 

Pág. 17 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES | 2018 

âmbito, o IEM procurará melhorar a acessibilidade aos seus serviços e reforçar a sua intervenção em parceria com 

outras entidades, sejam Polos de Emprego apoiados pelo Instituto, sejam outras formas de parceria para o 

desenvolvimento económico e social da região.  

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

melhoria da qualidade dos serviços prestados, procurando-se reforçar o desempenho e a valorização profissional 

através de uma gestão eficaz e produtiva dos recursos quer financeiros quer humanos, potenciando a eficiência e 

combatendo o desperdício. 

3.2 Objetivos operacionais 

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

operacionais. Embora estes não abranjam toda a atividade do IEM, são considerados os mais relevantes para o 

bom desempenho da organização e para o sucesso da estratégia definida, sendo contemplados no Plano de 

Atividades do IEM. 

Dado que os objetivos operacionais comunicam o foco do trabalho a desenvolver, foram definidos da forma mais 

clara e precisa possível, fazendo referência à meta. 

Apresentam-se de seguida, de forma resumida, os objetivos operacionais do IEM para 2018, e unidades orgânicas 

que para eles contribuem diretamente, assinalando-se a negrito a unidade responsável pela sua prossecução. 

 OBJETIVOS OPERACIONAIS 
Contributos das Unidades Orgânicas 

CE DPPE DAF DIGIE GATJ Direção 

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

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

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

X      

4.  
Melhorar as competências de empregabilidade de 3.500 
desempregados 

X      

5.  Promover o acompanhamento psicossocial de 2.000 desempregados X      

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

X      

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

X      

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

X      

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

X      

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

X X     

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

12.  Divulgar, através dos Polos de Emprego, a oferta formativa e de X      
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 OBJETIVOS OPERACIONAIS 
Contributos das Unidades Orgânicas 

CE DPPE DAF DIGIE GATJ Direção 

emprego disponível na Região 

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

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

X      

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

X      

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

X      

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

 X     

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

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

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

X X     

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

X X     

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

 X     

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

 X     

24.  Reforçar o acompanhamento PEED e CPE  X     

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

 X     

26.  Aumentar a comunicação com os clientes do IEM  X     

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

X X X X X X 

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

29.  
Agilizar processos administrativos com recurso a ferramentas 
informáticas  

  X    

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

  X    

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

  X    

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

  X    

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

  X    

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

   X   

35.  Garantir o funcionamento dos sistemas de informação    X   
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 OBJETIVOS OPERACIONAIS 
Contributos das Unidades Orgânicas 

CE DPPE DAF DIGIE GATJ Direção 

36.  Garantir a continuidade dos sistemas de informação    X   

37.  Disponibilizar de forma contínua dados e ferramentas informáticas    X   

38.  Apoiar processos de contratação pública    X X  

39.  Garantir os outputs de dados a entidades externas    X   

40.  Garantir qualidade do ambiente de trabalho    X   

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

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

 

3.3. Quadro de Avaliação e Responsabilização  

Em 2018, o IEM definiu o Quadro de Avaliação de Responsabilidade (QUAR), que consagra os objetivos 

operacionais anuais e se constitui como um instrumento de avaliação do cumprimento dos objetivos estratégicos, 

dos objetivos anuais e do Plano de Atividades, baseado em indicadores de medida dos resultados a obter pelos 

serviços. 

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

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

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

1. Articulação entre objetivos estratégicos e operacionais 

 QUAR Plano OBJETIVOS OPERACIONAIS 
Obj. Estratégicos 

OE1 OE2 OE3 

Eficácia 

Obj. 1  Inserir 1.500 desempregados no mercado de trabalho X     

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

Obj. 3  Captar 2.400 ofertas de emprego X     

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

X     

Eficiência 

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

 X   X 

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

X 
 

X 

Qualidade 

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

    X 

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

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

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

QUAR OBJETIVOS OPERACIONAIS 
Unidades Orgânicas 

CE DPPE DAF DIGIE GATJ Direção 

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

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

Obj. 3 Captar 2.400 ofertas de emprego X X     

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

X     
 

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

 X    
 

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

X     
 

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

  X   
 

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

 

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

X X X X X X 
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4. AUTO-AVALIAÇÃO 

De acordo com o artigo 14.º do Decreto Legislativo Regional n. º27/2009M, de 21 de agosto, a autoavaliação deve 

integrar o relatório de atividades anual, evidenciando os resultados alcançados e os desvios verificados de acordo 

com o Quadro de Avaliação e Responsabilização do serviço, em particular face aos objetivos anualmente fixados. 

O quadro seguinte sintetiza a avaliação qualitativa obtida para os objetivos operacionais definidos, sendo possível 

observar que dos 9 objetivos definidos, 6 objetivos foram superados e 3 foram atingidos. 

Resumo qualitativo do QUAR e identificação dos objetivos mais relevantes 

Objetivos Operacionais Classificação 
Peso do 

parâmetro 

Peso dos 
objetivos no 
parâmetro 

Peso do 
objetivo na 

avaliação final 

EFICÁCIA  60   

 1. Inserir 1.500 desempregados no mercado de trabalho (OE1) Superado  30 18 

 
2. Abranger 4.450 desempregados em medidas ativas de 

emprego (OE1) 
Superado  30 18 

 3. Captar 2.400 ofertas de emprego (OE1) Superado  20 12 

 
4. Aplicar o Plano Pessoal de Emprego aos desempregados 

subsidiados inscritos (OE1) 
Atingido  20 12 

QUALIDADE       

 
5. Garantir que 70% dos pedidos de pagamento são despachados 

em 30 dias úteis (OE3) 
Superado  40 8 

 
6. Garantir um índice de satisfação das ofertas igual ou superior a 

45% (OE1 e OE3) 
Superado  60 12 

EFICIÊNCIA       

 
7. Abranger 95% dos trabalhadores em ações de formação ao 

longo do ano (OE3) 
Atingido  40 8 

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

(OE2 e OE3) 
Atingido  30 6 

 
9. Garantir que pelo menos 80% dos clientes inquiridos se situam 

no nível Satisfeito e Muito Satisfeito (OE3) 
Superado  30 6 

CLASSIFICAÇÃO GLOBAL                                                                           “Desempenho bom”  100,0 

 

Constituem-se como objetivos relevantes do IEM para 2018, os 4 objetivos relativos à prossecução da sua missão, 

estabelecidos no âmbito do parâmetro da eficácia dos serviços prestados, bem como o objetivo considerado mais 

relevante no âmbito do parâmetro de qualidade, perfazendo 72% do valor quantitativo final. 

Pode concluir-se que, tendo sido atingidos todos os objetivos e superado alguns, o desempenho final do serviço 

foi Bom. 
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4.1. OBJETIVOS OPERACIONAIS 

Apresenta-se, de seguida, de forma resumida, os objetivos operacionais e indicadores selecionados para o Quadro 

de Avaliação e Responsabilização, e respetivos resultados apurados a 31 de dezembro de 2018. 

 

OBJETIVO 1 - Inserir 1.500 desempregados no mercado de trabalho (OE1) 

Parâmetro: Eficácia 

Inserir pessoas no mercado de trabalho mantém-se como a principal prioridade para 2018, sendo fundamental o 

desenvolvimento de apoios e intervenções, de instrumentos e métodos de trabalho que incentivem e promovam a 

inserção e/ou reinserção no mercado de trabalho. 

 

Indicador 1 
Meta 

Meta 
Superação 

Resultado Classificação Desvios (%) 
Ponderação para o objetivo: 100% 

Nº de colocações efetuadas 1.500 >= 1.550 1.938 Superado +29,2% 

 

A meta definida para o número de desempregados a colocar no mercado de trabalho, em 2018, e respetiva meta 

de superação, teve em consideração a execução alcançada no final de 2017, bem como as perspetivas para o ano 

de referência. 

Ao longo do ano foi possível colocar 1.938 indivíduos no mercado de emprego, superando a meta definida. 

Importa ainda referir que este resultado corresponde a um aumento de 20,4% e de 25,2% face ao ano de 2017 e 

de 2016, respetivamente. 

Embora a introdução de uma nova metodologia de prospeção e a introdução de melhorias no ajustamento entre a 

oferta e procura e de emprego tenham contribuído para a evolução positiva dos últimos anos, mantém-se a 

necessidade de intensificar a intervenção junto das potenciais entidades empregadoras, tendo em vista captar o 

maior número de ofertas de emprego possível e de reforçar a concretização de colocações seja pela via direta seja 

através dos programas de emprego. 

Neste âmbito, o papel dos programas de emprego continua a aumentar, registando-se 1.401 colocados ao longo 

do ano quer através de medidas de colocação por conta de outrem (Programa de Incentivos à Contratação - PIC e 

prémios de emprego no âmbito de outros programas), quer pela contratação dos candidatos no termo de um 

programa de reforço da empregabilidade, destacando-se entre estes o PROJOVEM e os Estágios Profissionais.  

O peso destas iniciativas no total das colocações tem sido crescente nos últimos anos alcançando um valor de 

72,3% em 2018. 
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Esta constatação evidencia o caráter incentivador dos apoios à contratação e de outros programas para a 

disponibilização de postos de trabalho, diminuindo os riscos inerentes ao recrutamento de trabalhadores, e 

reforça o papel dos programas de emprego como instrumentos diretos de inserção profissional. 

Face aos resultados alcançados, apurou-se um grau de execução de 129,2% e a classificação de Superado para o 

objetivo 1, considerado relevante no âmbito do desempenho do IEM. 

 

OBJETIVO 2 - Abranger 4.450 desempregados em medidas ativas de emprego (OE1) 

Parâmetro: Eficácia 

No âmbito das medidas ativas e visando a integração económica e social de públicos que enfrentam barreiras 

adicionais no acesso ao emprego, o IEM dispõe-se sobretudo apoiar a inserção/reinserção na vida ativa dos grupos 

mais desfavorecidos, através da adopção de estratégias e medidas capazes de conduzir a um funcionamento mais 

eficaz do mercado de trabalho, que responda às situações de desfavorecimento face ao mesmo. 

Apesar da melhoria observada nos últimos o desemprego continua num nível elevado, o que reforça o papel 

interventivo do IEM na prevenção do desemprego de longa duração, sendo fundamental prover respostas que 

permitam a inserção no mercado de trabalho e o incentivo à criação de postos de trabalho. 

 

Indicador 2 
Meta 

Meta 
Superação 

Resultado Classificação Desvios (%) 
Ponderação para o objetivo: 100% 

Nº de desempregados abrangidos por 

medidas ativas de emprego 
4.450 >=4.600 5.512 Superado +23,8% 

 

Tendo-se em consideração a dotação disponível para 2018 e a atividade e encargos que transitavam de 2017, 

fixou-se como meta para 2018 abranger 4.450 desempregados em medidas ativas de emprego.  

Esta meta é inferior à meta fixada para 2017 pois reflete a redução em cerca de 3,3 milhões de euros da dotação 

orçamental disponível para a prossecução destas medidas. 

Em agosto de 2018 foi possível obter um reforço orçamental afeto ao Plano Regional de Emprego, que permitiu 

reforçar a atividade apenas a partir desse momento, apesar de outras condicionantes financeiras terem 

perdurado. 

Deste modo, foi possível abranger 5.512 desempregados ao longo do ano nas diversas medidas de emprego 

desenvolvidas pelo IEM, o que corresponde a um grau de execução de 123,8% face à meta, e a um valor muito 

próximo aos anos anteriores (5.445 em 2016 e 5.600 em 2017). 

Importa salientar que esta evolução implicou um esforço muito elevado em termos de nova atividade a iniciar, com o 

IEM a ter de gerir cuidadosamente as suas aprovações em função das suas perspetivas orçamentais e financeiras e a 

suprir o elevado nível de atividade alcançada em anos anteriores. De facto, o nível de nova atividade em 2017 foi tão 

elevado que transitaram 2.250 participações para 2018, um valor muito superior à média dos anos anteriores (média 
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de 1.488 de 2013 a 2017), o que teve um impacto muito significativo sobre os recursos que o IEM dispôs, quer 

financeiros quer humanos, para o desenvolvimento de nova atividade ao longo de 2018. 

Foi possível contabilizar 3.262 inícios em 2018, quer em medidas de reforço da empregabilidade, quer em postos de 

trabalho criados com apoio financeiro do IEM, o que representa um valor muito elevado face ao histórico do IEM, 

apenas ultrapassado nos últimos 2 anos.  

Para o bom nível de execução contribuíram as revisões dos programas implementadas em anos anteriores, que 

granjearam a adesão de entidades e participantes, destacando-se a Medida de Apoio à Integração de Subsidiados - 

MAIS, criada em 2016, que foi responsável por 20,0% da atividade de 2018, com 1.105 abrangidos no ano. 

Face a estes resultados fica claro que em 2018 o IEM disponibilizou uma resposta cabal aos desempregados que 

recorrem aos seus serviços e promoveu a criação líquida de postos de trabalho na economia madeirense, 

combatendo a falta de confiança dos agentes económicos. 

Com base no exposto acima, o objetivo 2, considerado relevante no âmbito do desempenho do IEM, obtém a 

classificação de Superado. 

 

OBJETIVO 3 - Captar 2.400 ofertas de emprego (OE1) 

Parâmetro: Eficácia 

O aumento das colocações no mercado de trabalho exige a captação de ofertas de emprego que possam abranger 

o maior número de profissões e uma diversidade no perfil pretendido. Neste sentido, o IEM tem procurado 

dinamizar a intermediação entre a oferta e a procura, através de mecanismos de proximidade e de ações que 

tragam para o Instituto ofertas mais apelativas por parte das empresas. 

 

Indicador 3 
Meta 

Meta 
Superação 

Resultado Classificação Desvios (%) 
Ponderação para o objetivo: 100% 

Nº ofertas de emprego captadas ao 

longo do ano 
2.400 >=2.500 3.015 Superado +25,6% 

 

Para estabelecer a meta relativa a este objetivo, analisou-se a evolução dos últimos anos tendo-se verificado que 

foi possível registar uma melhoria da captação de ofertas de emprego desde o final de 2013, em função de uma 

estabilização da atividade económica, mas também do empenho do IEM em encontrar soluções para os que 

recorrem aos seus serviços. Parte deste esforço centrou-se na maior divulgação dos apoios financeiros à 

contratação e à criação do próprio emprego, concedidos no âmbito dos programas de emprego, que têm vindo a 

originar uma procura significativa e crescente. 

Deste modo, com base nesta evolução e tendo em consideração as previsões de um crescimento moderado da 

economia em 2018 e de um abrandamento da criação de emprego, foi determinada uma meta de 2.400 ofertas 

para 2018, ligeiramente superior à meta fixada no ano anterior. 
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Com a continuidade da melhoria económica e o sucesso dos esforços desenvolvidos pelo IEM, foi possível 

contabilizar um total de 3.015 ofertas de emprego recolhidas ao longo de 2018, um valor significativamente 

superior à meta estabelecida e similar ao valor do ano anterior (-0,5%). 

Desta forma, o objetivo 3 obtém a classificação de Superado face à meta estabelecida no QUAR. 

 

OBJETIVO 4 – Aplicar o Plano Pessoal de Emprego aos desempregados subsidiados inscritos (OE1) 

Parâmetro: Eficácia 

A entrada em vigor da Lei 34/2016 de 24 de agosto, a partir de outubro de 2016, com a supressão do dever de 

apresentação quinzenal por parte dos requerentes/beneficiários de prestações de desemprego, veio reforçar o 

papel dos serviços de emprego no acompanhamento e controlo dos beneficiários. 

Embora na Região sempre tenhamos promovido ações de acompanhamento para este público, até à data não 

havia sido criada a figura do Plano Pessoal de Emprego (PPE), justificada por limitações ao nível não só de 

respostas a contratualizar com os desempregados, como também ao nível de ferramentas informáticas de gestão 

e controlo da execução dos Planos. 

Entendendo-se, com esta nova Lei, como uma peça fundamental no acompanhamento de desempregados, o IEM 

assumiu a aplicação do PPE como um dos objetivos relevantes para a sua atividade desde 2017. 

 

Indicador 4 
Meta 

Meta 
Superação 

Resultado Classificação Desvios (%) 
Ponderação para o objetivo: 100% 

Nº de desempregados subsidiados com Plano 

Pessoal de Emprego aplicado ao longo do ano 
2.500 >=2.750 2.734 Atingido +9,4% 

 

Apesar da impossibilidade de adaptação, no curto prazo, dos sistemas de informação em uso à aplicação do Plano 

Pessoa de Emprego, o IEM optou por avançar com a definição deste instrumento com uma metodologia 

alternativa que, apesar das limitações, permite oferecer as mesmas respostas aos requerentes/ beneficiários, 

usando as funcionalidades disponíveis. Esta solução obriga, no entanto, a um esforço suplementar dos técnicos do 

Centro de Emprego para a melhor gestão deste instrumento.  

Assim, ao longo de 2018 foi possível aplicar o PPE a 2.734 desempregados subsidiados. A cada um destes 

beneficiários foi definido um percurso no âmbito do PPE, que para além de ações específicas em função das suas 

habilitações, contém 2 ações transversais a todos os requerentes/ beneficiários: sessão de Direitos e Deveres de 

Prestações de Desemprego e sessão de Procura Ativa de Emprego. 

Com um grau de execução de 109,4% face à meta estabelecida no QUAR, este objetivo relevante obteve a 

classificação de Atingido.  
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OBJETIVO 5 – Garantir que 70% dos pedidos de pagamento são despachados em 30 dias uteis (OE1 e OE3) 

Parâmetro: Eficiência 

O IEM selecionou este indicador no âmbito e da eficiência dos seus processos de modo a garantir uma resposta 

célere aos seus clientes. Deste modo, pretende-se que a análise e tratamento dos pedidos de pagamento não 

exceda os 30 dias úteis desde a sua receção.  

 

Indicador 5 
Meta 

Meta 
Superação 

Resultado Classificação Desvios (%) 
Ponderação para o objetivo: 100% 

% de pedidos  de pagamento PIC e PEED, 

entrados em 2018, despachados em 30 dias 

úteis 

70% >=75% 81,4% Superado +16,3% 

 

Este objetivo tem impactos diversos em procedimentos e circuitos que têm de ser ajustados progressivamente, 

tendo-se estabelecido como meta para 2018 que 70% dos pedidos entrados cumpram este limite. 

Para a fixação da meta foi tida em consideração a execução alcançada em 2017 e a introdução de melhorias no 

sistema informático de gestão dos programas de emprego. Estas melhorias que não puderam ser implementadas 

em 2018, permitirão a informatização de dados necessários a um tratamento mais célere dos processos e ao maior 

controlo de prazos, otimizando os recursos humanos.  

Apesar deste condicionante foi possível apurar um resultado de 81,4% em 2018, obtendo a classificação de 

Superado. 

 

OBJETIVO 6 – Garantir um índice de satisfação das ofertas igual ou superior a 45% (OE1 e OE3) 

Parâmetro: Eficiência 

O IEM pretende melhorar a eficácia do ajustamento entre a oferta e a procura, cujo objetivo principal é a 

promoção da empregabilidade, fomentando não só o aumento da captação de ofertas mas melhorando também 

os níveis de adequação entre a procura e a oferta de emprego. 

O índice de satisfação das ofertas relaciona as ofertas recebidas ao longo do ano com as colocações de 

desempregados, permitindo aferir as dificuldades existentes no ajustamento entre a procura e oferta de emprego. 

Indicador 4 
Meta 

Meta 
Superação 

Resultado Classificação Desvios (%) 
Ponderação para o objetivo: 100% 

Índice de satisfação das ofertas 

Nº de colocações no ano / (Nº ofertas 

por satisfazer no final do ano + Nº 

ofertas captadas ao longo do ano) x 100 

45% >=50% 57,4% Superado +27,6% 
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Na definição deste objetivo, teve-se em consideração a continuação do esforço que o IEM tem vindo a desenvolver 

na captação de ofertas e no ajustamento dos candidatos às vagas, mas também a redução contínua do 

desemprego registado, e a evolução negativa deste indicador em 2017. 

No entanto, o contingente de desempregados inscritos, ainda muito alargado e diversificado, permitiu que se 

dispusesse de mais candidatos que cumprissem os requisitos das ofertas existentes, otimizando o ajustamento 

entre a oferta e a procura de emprego. Desta forma, foi possível atingir um índice de satisfação de 57,4%, 

aumentando em 8,8 p.p. o valor alcançado em 2017 (48,6%) e equiparando o valor nacional (57,5%). 

Com um grau de execução de 127,6% face às metas estabelecidas, o objetivo 4 alcança a classificação de Superado. 

 

OBJETIVO 7 – Abranger 95% dos trabalhadores em ações de formação ao longo do ano (OE3) 

Parâmetro: Qualidade 

O IEM selecionou este indicador no âmbito do objetivo estratégico 3 - Reforçar a eficiência e a qualidade do 

serviço prestado, que ambiciona reforçar o desempenho e a valorização, objetivo para o qual se considera que a 

formação dos colaboradores é fundamental. 

Indicador 8 
Meta 

Meta 
Superação 

Resultado Classificação Desvios (%) 
Ponderação para o objetivo: 100% 

% de trabalhadores que frequentaram ações 

de formação profissional ao longo do ano 
95% >=98% 95,8% Atingido +0,8% 

 

Com a revisão aprovada em 12 de setembro de 2018, o objetivo 7 do QUAR deixou de ser relativo ao número de 

horas frequentadas por 20% dos trabalhadores do Instituto, passando a considerar a abrangência da formação no 

conjunto dos trabalhadores do Instituto. 

Efetivamente, diversos fatores se conjugaram para que o objetivo inicialmente formulado de fornecer 21 ou mais 

horas de formação a pelo menos 20% dos colaboradores fosse considerado inatingível no início de setembro de 

2018, nomeadamente a indisponibilidade de oferta formativa por parte de entidades públicas e a falta de meios 

financeiros para recurso a outras alternativas, conjugadas com um contexto de elevadas restrições de recursos 

humanos que implica uma gestão cuidadosa da frequência de ações de formação. 

No entanto, importa referir que o enorme esforço realizado no último trimestre do ano permitiu que o objetivo 

inicial fosse atingido, com 22,9% dos colaboradores (22 dos 96 colaboradores) a terem frequentado entre 24 e 210 

horas de formação ao longo do ano. Para este resultado contribuíram quer ações de âmbito essencialmente 

técnico, como as que decorreram da transição para o Sistema de Normalização Contabilística para as 

Administrações Públicas - cujas ações implicaram um elevado número de horas (4 ações entre 56 e 135 horas 

cada) - ou como as que decorreram da progressiva implementação do sistema XisConnect às várias áreas 

funcionais do IEM, quer outras de cariz mais comportamental, como por exemplo o Coaching Organizacional e 

Desenvolvimento de Equipas (50 horas) ou Atendimento e Relacionamento com o Público (21 horas). 
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De qualquer forma, o objetivo fixado em sede de revisão de envolver o máximo de trabalhadores em ações de 

formação, independentemente das funções que desempenham, foi claramente atingido, com 92 dos 96 

colaboradores a terem frequentado pelo menos uma ação de formação/ sensibilização em 2018.  

Para este efeito foram relevantes as sessões dinamizadas nas instalações do IEM, que abordaram temas 

oportunos, atuais e abrangentes a todo o instituto, considerados fundamentais a qualquer organização pública 

orientada para os seus utentes e preocupada com o bem-estar dos seus efetivos, nomeadamente: 

- Mediação de Conflitos para uma Cultura de Paz (7-fev: 82 colaboradores) 

- Descubra o sucesso que está dentro de si (4 de maio: 72 colaboradores) 

- Sensibilização para o Regulamento Geral de Proteção de Dados (25 de maio: 60 colaboradores) 

- Trabalhar em Segurança. Informar para a Prevenção (4 de julho: 57 colaboradores) 

- Gestão do Stress Profissional (2 de outubro: 55 colaboradores) 

Considerando a atividade realizada ao longo do ano, o IEM atinge os objetivos que definiu no âmbito da Formação 

profissional dos seus quadros e no desenvolvimento das suas competências, apurando-se um grau de execução de 

100,8% para o objetivo 7 do QUAR. 

 

OBJETIVO 8 - Melhorar o output de informação para as entidades e cidadãos (OE2 e OE3) 

Parâmetro: Qualidade 

A disponibilização de informação clara, estruturada e acessível a todos é fundamental à prestação de um serviço 

público desburocratizado, imparcial e próximo aos seus utentes, permitindo a redução de custos e a agilização da 

comunicação com os utentes do IEM. 

Atualmente a Internet reveste-se de uma importância fulcral na disponibilização de informação e serviços, com 

cada vez mais utentes a utilizarem este meio nos seus contactos com os organismos públicos. 

Neste sentido, o IEM elegeu como objetivo o desenvolvimento de um novo website, que para além da 

reestruturação e aprofundamento da informação já disponibilizada online, permitisse uma navegabilidade mais 

fácil e rápida, em qualquer suporte, quer no tradicional computador pessoal, quer nos aparelhos móveis, como os 

tablets e telemóveis, cada vez mais utilizados. O novo website permitirá ainda abrir novos caminhos para a 

comunicação entre o IEM e os candidatos a emprego e as entidades empregadoras ou parceiras. 

Este objetivo já havia sido definido em 2017, não tendo sido possível a sua concretização devido às fortes 

restrições financeiras para a contratualização de serviços para o desenvolvimento desta ferramenta.  

Sendo um passo importante no esforço de modernização contínua dos serviços e processos, o IEM optou por 

desenvolver este projeto internamente, com recurso aos seus técnicos e aos recursos tecnológicos disponíveis. 
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O desenvolvimento deste projeto teve um impacto significativo sobre a disponibilidade dos técnicos, sendo de 

destacar que os técnicos afetos à área dos sistemas de informação e informática procederam, simultaneamente, 

ao normal desempenho das suas funções e ao desenvolvimento e implementação faseada da plataforma 

XisConnect, que virá substituir o sistema SIGPE e complementar outros sistemas em uso no Instituto. 

O website do IEM foi aprovado a 31 de agosto, e disponibilizado ao público pelo endereço www.iem.madeira.gov.pt.  

Desde então foram já realizadas diversas ações de atualização e aprofundamento da informação disponibilizada, 

sendo uma ferramenta essencial na comunicação institucional e na acessibilidade de candidatos e entidades aos 

regulamentos e formulários diversos em vigor no âmbito dos programas de emprego. 

 

OBJETIVO 9 – Garantir que pelo menos 80% dos clientes inquiridos se situam no nível Satisfeito e Muito Satisfeito 

Parâmetro: Qualidade 

A avaliação da satisfação dos clientes internos e externos permite à organização avaliar o seu desempenho, 

identificar as áreas em que pode atuar para melhorar e compreender a influência de aspetos fora do seu controlo, 

permitindo inclusivamente direcionar mais eficazmente os seus recursos. 

A realização de inquéritos de avaliação da satisfação constitui também um fomento à participação, ao 

envolvimento e a responsabilidade das pessoas e, pelo seu carácter anónimo, permite dar espaço a manifestações 

pessoais sobre os serviços prestados e que de outro modo poderiam ser reprimidas. Esta iniciativa fomenta ainda a 

perceção, junto aos inquiridos, que o IEM almeja uma melhoria contínua ao nível do serviço que presta. 

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

satisfação dos clientes internos do IEM, das Unidades Orgânicas e dos serviços que o compõem, sendo fulcral 

assegurar que os colaboradores do IEM sejam valorizados no seio da organização e se identifiquem com uma 

cultura organizacional de serviço ao utente. 

Deve-se ainda referir que a auscultação dos clientes externos, particularmente dos desempregados inscritos no 

IEM, e a posterior atuação sobre as conclusões que se poderão retirar, favorece a cultura de serviço público, e atua 

como elemento motivador para colaboradores, dirigentes e decisores públicos, realçando o papel central dos 

utentes na atividade do IEM. 

Indicador 9 
Meta 

Meta 
Superação 

Resultado Classificação Desvios (%) 
Ponderação para o objetivo: 100% 

% de clientes inquiridos com grau médio de 

satisfação no nível Satisfeito ou Muito Satisfeito 
80% >=85% 89,6% Superado +12,0% 

Indicador 8 
Meta 

Meta 
Superação 

Resultado Classificação Desvios (%) 
Ponderação para o objetivo: 100% 

Data de aprovação do novo sítio do IEM 31-ago <= 1-jul 31-ago Atingido +0,0% 



 

Pág. 30 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES | 2018 

Em 2018 foram realizados inquéritos de avaliação da satisfação dos principais clientes do IEM, a saber: 

 Utentes do Centro de Emprego; 

 Entidades beneficiárias dos Programas de Emprego, 

 Colaboradores, com o mesmo questionário a ser desagregado entre efetivos do quadro de pessoal e 

ocupados a prestar serviço no IEM ao longo do ano. 

Nos 4 inquéritos foi aplicada a mesma escala de 4 níveis em que 1 = Muito Insatisfeito; 2= Insatisfeito; 3= Satisfeito 

e 4 = Muito Satisfeito. Desta forma, o grau de satisfação de cada inquérito preenchido pode variar entre 1 – valor 

mínimo e 4 – valor máximo, numa amplitude de 3, sendo que o ponto médio deste intervalo, é o 2,5, ou seja o 

limite a partir do qual se considera que o inquirido está satisfeito.  

 

Inquéritos de avaliação da satisfação Utentes4 
Entidades 

benificiárias PE5 
Colaboradores ao serviço 

TOTAL 
Efetivos IEM6 Ocupados6 

A - Nº respostas 496 742 52 26 1.316 

B - nº de respostas com nível médio >= 2,5 395 720 38 26 1.179 

% B/A 79,6% 97,0% 73,1% 100,0% 89,6% 

 

Considerando a totalidade dos clientes inquiridos, apura-se que 89,6% apresentam um nível médio de satisfação 

de Satisfeito ou Muito Satisfeito, destacando-se a satisfação demonstrada pelas entidades apoiadas em que este 

indicador atinge 97,0% do total de respostas obtidas, e os ocupados que prestaram serviço no IEM em que todos 

questionários apresentaram um valor médio global igual ou superior a 2,5. 

                                                 
4 O inquérito, baseado no modelo de questionário de satisfação para cidadãos/clientes disponibilizado no âmbito do SIADAP 1, disponível em site 

http://www.caf.dgaep.gov.pt, foi distribuído a todos cidadãos/clientes, na qualidade de pessoas singulares, que se dirigissem aos serviços do 
Centro de Emprego sitos na Rua da Boa Viagem, nos dias 13 a 16 de novembro de 2018. Ao longo dos dias de inquirição foram realizados 736 
atendimentos tendo sido possível distribuir 550 inquéritos e recolher 496 respostas. O grau de satisfação global dos utentes é apurado pela média 
simples dos 4 temas abordados nas 16 primeiras questões do questionário, e corresponde a 3,0 numa escala de 1 a 4. 
 

5 O inquérito foi realizado por através de formulário online sendo distribuído a todas as entidades que, nos meses de meses de janeiro a 

dezembro de 2018, beneficiaram de programas de emprego do IEM, de acordo com os seguintes critérios estabelecidos em função do tipo de 
apoio concedido:  

1. Programas de melhoria da empregabilidade (ocupacionais, estágios etc.): entidades que registem a conclusão da participação  
2. Incentivos à criação líquida de emprego: entidades que receberam o pagamento do incentivo à criação do posto de trabalho. 

O formulário foi enviado para os endereços eletrónicos disponibilizados pelas entidades, dirigidos aos representantes das entidades. 
Foram enviados mails a 1.187 entidades enquadradoras, tendo-se obtido 742 respostas, excluindo as respostas nulas ou duplicadas, caso 
estejam identificadas. Nos casos de duplicação de resposta consideraram-se as respostas mais recentes, complementadas com respostas 
anteriores nos casos de ausência de resposta a alguma questão e incluindo-se todas as sugestões registadas. Apura-se assim uma taxa de 
resposta de 62,5%. 
 

6 O inquérito distribuído teve por base o modelo de questionário de satisfação para colaboradores disponibilizado no âmbito do SIADAP1 

(http://www.caf.dgaep.gov.pt). O inquérito foi realizado nos 13 a 16 de novembro de 2018, sendo distribuído a todos os colaboradores ao 
serviço nestas datas e aos ocupados que prestaram serviço no IEM no âmbito de qualquer programa de emprego ao longo de 2018, 
independentemente de terem terminado ou não essa participação nas datas do inquérito.  
Os resultados globais dos questionários são apresentados em para cada tema como a média simples das respetivas questões. O resultado 
global é obtido por média dos 6 grupos de questões, de modo a não sobrevalorizar nenhum tema em detrimento de outros. 

 Nº de questionários distribuídos  Nº de respostas recolhidas  Taxa de resposta (%) Grau médio global 

Efetivos 88* 52 59,1 2,9 

Ocupados 45* 26 57,8 3,3 

* dos 95 colaboradores efetivos ao serviço nessas datas contaram-se 7 ausências por motivo de férias, doença e participação em 
formação profissional em local externo ao IEM 
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De forma resumida, e em paralelo à avaliação qualitativa de “desempenho bom”, o IEM apurou um valor 

quantitativo de 119,1%, resultante da ponderação dos valores de execução dos diversos objetivos, conforme se 

pode observar no quadro seguinte. 

 

SIADAP-RAM 1 – Síntese da avaliação quantitativa de 2018 

Objetivos Operacionais 
Peso 
(%) 

Taxa de 
execução 

(%) 
  Parâmetros 

Peso 
(%) 

Taxa de 
execução 

(%) 

1. Inserir 1.500 desempregados no mercado de trabalho (OE1) 30   

EFICÁCIA 60 122,9 

2. Abranger 4.450 desempregados em medidas ativas de 
emprego (OE1) 

30   

3. Captar 2.400 ofertas de emprego (OE1) 20   

4. Aplicar o Plano Pessoal de Emprego aos desempregados 
subsidiados inscritos (OE1) 

20   

5. Garantir que 70% dos pedidos de pagamento são 
despachados em 30 dias úteis (OE3) 

40    

EFICIÊNCIA 20 123,0 
6. Garantir um índice de satisfação das ofertas igual ou 

superior a 45% (OE1 e OE3) 
60    

7. Abranger 95% dos trabalhadores em ações de formação ao 
longo do ano (OE3) 

40   

QUALIDADE 20 103,9 
8. Melhorar o output de informação para as entidades e 

cidadãos (OE2 e OE3) 
30   

9. Garantir que pelo menos 80% dos clientes inquiridos se 
situam no nível Satisfeito e Muito Satisfeito (OE3) 

30   

RESULTADO GLOBAL - -    - - 119,1 
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4.2. MEIOS DISPONÍVEIS 

Recursos Financeiros 

De modo a alcançar os seus objetivos e concretizar as atividades e projetos previstos, o IEM dispôs, no ano de 

2018 de 26.866.415 euros. Este montante traduz um aumento de cerca de 2,9 milhões de euros face à dotação 

vertida no QUAR, em função, fundamentalmente, de um crescimento da receita no âmbito da execução do Plano 

Regional de Emprego (+3.012.306 euros) e de uma ligeira diminuição dos custos com o pessoal (-82.441 euros). 

No final do ano, o orçamento decompõe-se em orçamento de Funcionamento que corresponde a 2.536.880 euros 

(9,4%) e PIDDAR que totaliza 24.329.535 euros (90,6%). 

Recursos financeiros disponíveis, montante executado e desvio absoluto (euros) 

 

 
Dotação QUAR  
em 01.03.2018 

(A) 

Dotação 
Corrigida, 

em 31.12.2018 
(B) 

 
Realizado 

 
(C) 

 
Desvio 

 
(B-C) 

Grau de 
execução 

% 
(C/B x 100) 

        

FUNCIONAMENTO 2.619.321 2.536.880 2.486.952 -49.928 98,0 

Despesas com o pessoal 2.580.567 2.498.126 2.460.936 -37.190 98,5 

Outras despesas 38.754 38.754 26.016 -12.738 67,1 

PIDDAR 21.317.229 24.329.535 17.558.460 -6.771.075 72,2 

Plano Regional de Emprego 20.827.031 23.839.337 17.471.780 -6.367.557 73,3 

Atual. Aplicação de Gestão dos Programas de Emprego  376.898 376.898 69.296 -307.602 18,4 

Atual. Aplicação de Gestão de Desempregados 35.000 35.000 0 -35.000 0,0 

Grow RUP 78.300 78.300 17.384 -60.916 22,2 

TOTAL 23.936.550 26.866.415 20.045.412 -6.821.003 74,6 

 

Em termos globais o grau de execução dos pagamentos é de 74,6%, representando uma diferença de cerca de 6,8 

milhões de euros face à dotação corrigida e de 3,8 milhões de euros face à dotação definida no QUAR. 

O desvio face à dotação corrigida no final do ano provém essencialmente da execução do PRE, no âmbito do qual 

se executaram cerca de 17,5 milhões de euros em 2018, com um saldo de 6,4 milhões face à respetiva dotação. A 

rubrica relativa a despesas com pessoal, indispensável e de mais simples previsão, apresenta o mais elevado nível 

de execução, de 98,5%. 

O IEM continuou a dar particular atenção à necessária contenção orçamental, optimizando a utilização dos 

recursos disponíveis e prosseguindo o esforço de racionalização e minimização de custos, destacando-se: 

 A reformulação dos programas de emprego, que constituem a rubrica Plano Regional de Emprego, iniciada em 

2012, minimizando os custos por abrangido a suportar pelo IEM, enquanto, simultaneamente se promove a 

integração pós-programa, pelo ajustamento das remunerações ao que é praticado no mercado de trabalho; 

 a redução de gastos com aquisição de bens e serviços, com contributo de todos os colaboradores do IEM; 
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 a forte restrição aos custos realizados no âmbito de projetos de cooperação interregional, dando primazia a 

ações que não impliquem dispêndio de recursos financeiros.  

Neste sentido, em 2018 o IEM manteve a integração na Rede Eures, que presta informação, 

aconselhamento e serviços de recrutamento/ colocação (adequação da oferta e da procura de mão-de-

obra) a trabalhadores e empregadores do Espaço Económico Europeu, e prosseguiu a sua participação no 

GROW RUP, um projeto de parceria 5 regiões ultraperiféricas da União Europeia com vista à criação e o 

crescimento de empresas inovadoras no campo da economia verde e azul, com foco particular no combate 

ao desemprego de longa duração, com um montante executado de 17.384 euros em 2018. 

No âmbito da contratualização externa de serviços de desenvolvimento dos sistemas de informação, regista-se 

uma despesa realizada de 69.296 euros em 2018, no âmbito do Projeto Atualização da Aplicação de Gestão dos 

Programas de Emprego. 

Efetivamente, o novo sistema integrado de informação, cuja implementação iniciou em 2016, irá abranger a 

gestão dos programas de emprego, a circulação de documentação, a gestão orçamental e contabilística, bem 

como deverão permitir uma maior comunicação com outros sistemas de outros organismos, destacando-se a 

almejada ligação ao sistema informático da Segurança Social, questão fulcral para otimizar procedimentos e 

melhorar as respostas aos nossos utentes. 

Relativamente à execução financeira afeta ao PRE (87,2% do total da despesa efetuada), importa referir que existe 

um desfasamento entre a aprovação dos projetos, para os quais se deverá ter dotação, e a sua efetiva 

concretização, verificação e pagamento, que é realizado de forma faseada num período ou contra o reembolso de 

despesas que podem não se concretizar. Apesar destes constrangimentos, em 2018 foi possível atingir um grau de 

execução de 73,3% face à dotação corrigida no final do ano. 

Por último, realça-se a evolução da despesa de funcionamento no período 2016-2018, que testemunha a 

contenção realizada, com um crescimento muito ligeiro das despesas de funcionamento, de 1,4% face a 2017, 

essencialmente decorrente do aumento das despesas com pessoal associadas ao descongelamento progressivo 

das carreiras na administração Pública, e consequentes alterações de posicionamento remuneratório, com efeito a 

partir do início do ano. 

Estrutura e evolução da despesa - 2016 a 2018 

 2016 2017 2018 
Var. % 

2017/16 
Var. % 

2018/17 

FUNCIONAMENTO 2.385.087 2.452.741 2.486.952 2,8 1,4 

PIDDAR 17.904.585 18.471.036 17.558.460 3,2 -4,9 

Plano Regional de Emprego 17.697.886 18.260.716 17.471.780 3,2 -4,3 

Atualização da Aplicação de Gestão dos 
Programas de Emprego 

206.293 197.163 69.296 -4,4 -64,9 

GROW RUP - 13.157 17.384 - 32,1 

Cooperação Inter-regional 406 - - - - 

TOTAL 20.289.672 20.923.777 20.045.412 3,1 -4,2 
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Quanto à evolução da execução financeira do PRE, importa referir que no decréscimo da despesa realizada tem 

impacto o esgotar de verbas comunitárias ao abrigo do atual quadro de financiamento. 

O peso dos custos de estrutura passa a representar apenas 12,4% do total da despesa em 2018, com os montantes 

despendidos no âmbito do PIDDAR a totalizarem os restantes 87,6% dos gastos efetuados ao longo do ano. 

Recursos Humanos 

O quadro seguinte apresenta os recursos humanos do IEM em 2018, e respetivos pontos planeados e executados, 

apurados tendo por base os dias úteis de trabalho previstos e realizados. 

 

Recursos Humanos disponíveis, pontos planeados e executados e desvio 

  Pontuação 
Pontos Desvio 

Planeados Executados Absoluto Relativo 

Dirigentes – Superior 20 60 59 -1 -1,7% 

Dirigentes – Intermédios 16 112 110 -2 -1,8% 

Carreira de técnico superior 12 348 311 -37 -10,6% 

Informática - carreira especial 10 20 31 11 55,0% 

Carreiras e categorias subsistentes 10 160 152 -8 -5,0% 

Carreira de assistente técnico  8 216 189 -27 -12,5% 

Carreira de assistente operacional 5 65 60 -5 -7,7% 

Total - 981 912 -69 -7,0% 

 

O desvio face ao planeado reflete uma taxa de absentismo de 7,1%7 em 2018, decorrente de um elevado número 

de faltas por motivo de doença, conforme evidenciado no Balanço Social (ver anexo II). 

Importa referir que, de entre os 96 colaboradores afetos à atividade principal do IEM no final de 2018, 54 

colaboradores estão vinculados à Direção de Planeamento e Promoção de Emprego ou ao Centro de Emprego. 

Nesta distribuição, deve-se ainda considerar que 11 dos 13 Assistentes Operacionais do Instituto estão afetos aos 

Órgãos de Assessoria e de Apoio, ainda que as funções que desempenham possam ter caráter transversal ou 

particular às restantes UO. 

                                                 
7 (Número de dias de faltas / Número anual de dias trabalháveis, retirados 25 dias de férias x Número total de recursos 
humanos no final de 2018) x 100 
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4.3. BALANÇO SOCIAL 

O Balanço Social, apresentado no Anexo II, constitui-se como um instrumento privilegiado de planeamento e de gestão 

na área dos recursos humanos e dos recursos financeiros a estes afetos, sendo uma importante referência relativa à 

caraterização socioprofissional dos trabalhadores. Desta forma, fornece aos serviços e organismos, diferentes 

indicadores nesta matéria, permitindo, assim, a tomada de decisões conducentes a uma maior eficiência e qualificação 

dos recursos humanos. 

Durante o ano de 2018 verificou-se a consolidação de uma mobilidade na categoria, traduzindo-se num aumento de 

um efetivo no mapa de pessoal do IEM, e a promoção de um trabalhador na carreira de informática, por concurso. 

Ao longo de 2018, efetuaram-se 3 saídas de trabalhadores do quadro de pessoal ao longo do ano: 1 Técnico Superior 

por motivo de ingresso noutro organismo através de procedimento concursal e 2 colaboradores por motivos de 

reforma/ aposentação, nas carreiras de Técnico Superior e de Assistente Técnico. Em contraponto, verificou-se a 

admissão de 2 trabalhadores decorrentes de mobilidade entre serviços, integrados na carreira de Técnica Superior. 

Assim, em 31 de dezembro de 2018, e excluindo 2 trabalhadores a exercer funções noutros organismo nessa data, o 

IEM contava com 96 efetivos ao serviço, distribuídos em termos de modalidades da relação jurídica: 

 84 em contrato de trabalho em funções públicas, constituído por tempo indeterminado; 

 10 em comissão de serviço; 

 2 em regime de mobilidade entre serviços. 

No conjunto dos 96 colaboradores ao serviço do IEM, os grupos profissionais com maior representação são os 

Técnicos Superiores, com 28 colaboradores, seguindo-se os Assistentes Técnicos, com 26, e os técnicos afetos às 

carreiras e categorias subsistentes com 16 colaboradores. 

Distribuição do efetivo do IEM por categoria / cargo e unidade orgânica,  
em 31 de dezembro de 2018 

Categoria / Cargo 
Conselho 
Diretivo 

DPPE CE DAF 
Serviços de 

Assessoria e de 
Apoio 

Total 

Dirigente 3 3 2 1 1 10 

Carreira de técnico superior - 12 11 2 3 28 

Carreiras e categorias subsistentes - 1 10 3 2 16 

Informática - Carreira especial -       3 3 

Carreira de assistente técnico - 7 8 8 3 26 

Carreira de assistente operacional - - - 2 11 13 

Total 3 23 31 16 23 96 

 

O Balanço Social evidencia o constrangimento em matéria de recursos humanos, apurando-se uma taxa de 

absentismo de 7,1% em 2018, correspondendo a 1.497 dias de ausência no trabalho ao longo do ano. Destes a 

larga maioria dos motivos de falta em 2018 relaciona-se com a situações de doença (964 faltas; 64,4%) e doença 

prolongada (143 dias de ausência por doença prolongada; 9,6%), num total de 74% dos dias de ausência de 2018.  



 

Pág. 36 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES | 2018 

 

4.4. SISTEMA DE CONTROLO INTERNO 

O IEM dispõe de instrumentos, normativos e manuais de procedimentos que asseguram o controlo interno da sua 

atividade, quer ao nível da concepção, quer ao nível da execução e operação, seja nas áreas ligadas ao emprego, 

seja nas áreas de suporte, administrativa, financeira, instalações, recursos humanos e comunicação.  

A monitorização do Plano de Atividades e do próprio SIADAP-RAM constituem também mecanismos de controlo, 

permitindo aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas e a identificação de melhorias realizadas ou a realizar. 

No âmbito do controlo interno destacam-se ainda as numerosas ações de inspeção, auditoria e controlo de que o 

Instituto é alvo, por parte de diversos organismos, para além da prestação regular de informação, quer no âmbito 

da Administração Pública, quer como organismo responsável pela prossecução das políticas públicas de emprego, 

para interlocutores regionais, nacionais ou europeus. 

Para a avaliação do sistema de controlo interno, apresentam-se de seguida as respostas ao questionário8 previsto 

no âmbito da avaliação dos serviços, as conclusões e as recomendações de ações de inspeção e auditoria a que o 

IEM foi sujeito e uma avaliação sucinta dos sistemas de informação. 

Questionário de avaliação do sistema de controlo interno 

Questões Sim Não 
Não 

Aplicável 
Fundamentação 

1. Ambiente de controlo 

1.1. Estão claramente definidas as especificações técnicas do sistema 
de controlo interno? 

X   a) 

1.2. É efetuada internamente uma verificação efetiva sobre a 
legalidade, regularidade e boa gestão? 

X   b) 

1.3. Os elementos da equipa de controlo e auditoria possuem a 
habilitação necessária para o exercício da função?  

  X  

1.4. Estão claramente definidos valores éticos e de integridade que 
regem o serviço (ex. códigos de ética e de conduta, carta do 
utente, princípios de bom governo)? 

X   c) 

1.5. Existe uma política de formação do pessoal que garanta a 
adequação do mesmo às funções e complexidade das tarefas? 

X   d) 

1.6. Estão claramente definidos e estabelecidos contactos regulares 
entre a Direção e os dirigentes das unidades orgânicas? 

X   e) 

1.7. O serviço foi objeto de ações de auditoria e controlo externo? X   f) 

2. Estrutura organizacional 

2.1. A estrutura organizacional estabelecida obedece às regras 
definidas legalmente? 

X   g) 

2.2. Qual a percentagem de colaboradores do serviço avaliados de 
acordo com o SIADAP 2 e 3? 

X   
99%  
(95 colaboradores) 

2.3. Qual a percentagem de colaboradores do serviço que 
frequentaram pelo menos uma ação de formação? 

X   
95,8%  
(92 colaboradores) 

                                                 
8 ANEXO A do “Conteúdo do Relatório de Autoavaliação/Relatório de Atividades” apresentado no documento técnico nº 1/2010 

“Avaliação dos Serviços – Linhas de Orientação Gerais” de 4 de março de 2010, dimanado do Grupo de Trabalho do Conselho 

Coordenador da Avaliação de Serviços – Rede GPEARI. 
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Questões Sim Não 
Não 

Aplicável 
Fundamentação 

3. Atividades e procedimentos de controlo administrativo implementados no serviço 

3.1. Existem manuais de procedimentos internos? X   h) 

3.2. A competência para autorização da despesa está claramente 
definida e formalizada? 

X   i) 

3.3. É elaborado anualmente um plano de compras?  X   

3.4. Está implementado um sistema de rotação de funções entre 
trabalhadores? 

 X  j) 

3.5. As responsabilidades funcionais pelas diferentes tarefas, 
conferências e controlos estão claramente definidas e 
formalizadas? 

X   k) 

3.6. Há descrição dos fluxos dos processos, centros de 
responsabilidade por cada etapa e dos padrões de qualidade 
mínimos? 

X   l) 

3.7. Os circuitos dos documentos estão claramente definidos de 
forma a evitar redundâncias? 

X   m) 

3.8. Existe um plano de gestão de riscos de corrupção e infrações 
conexas? 

X   n) 

3.9. O plano de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas é 
executado e monitorizado? 

X   o) 

4. Fiabilidade dos sistemas de informação 

4.1. Existem aplicações informáticas de suporte ao processamento 
de dados, nomeadamente, nas áreas de contabilidade, gestão 
documental e tesouraria? 

X   p) 

4.2. As diferentes aplicações estão integradas, permitindo o 
cruzamento de informação? 

X   q) 

4.3. Encontra-se instituído um mecanismo que garanta a fiabilidade, 
oportunidade e utilidade dos outputs dos sistemas? 

X   r) 

4.4. A informação extraída dos sistemas de informação é utilizada 
nos processos de decisão? 

X   s) 

4.5. Estão instituídos requisitos de segurança para o acesso de 
terceiros a informação ou ativos do serviço? 

X   t) 

4.6. A informação dos computadores de rede está devidamente 
salvaguardada (existência de backups)? 

X   u) 

4.7. A segurança na troca de informações e software está garantida? X   v) 

 

a) O manual de controlo interno estabelece os princípios gerais que disciplinam todas as operações relativas 

à gestão do IEM nas suas diversas atribuições, nomeadamente financeira, orçamental, contabilística 

patrimonial e de contratação pública. 

b) De acordo com o princípio da segregação de funções, o trabalhador não deve controlar todas as fases 

inerentes a uma operação, ou seja, cada fase deve, preferencialmente, ser executada por pessoas e 

setores independentes entre si, possibilitando a realização de uma verificação cruzada, nomeadamente 

sobre a legalidade, regularidade e boa gestão. 

A separação de funções potencialmente conflituantes é respeitada na DPPE, existindo segregação ao nível 

funcional e por trabalhador. Nesta sequência, a aplicação SIGPE possui níveis de atividade diferenciados, 
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disponibilizados consoante as funções atribuídas, e inclusivamente requer o registo formal da verificação 

efetuada pelo respetivo dirigente intermédio. 

Também na DAF e no CE a segregação de funções é implementada nas diversas áreas-chave, tendo em 

consideração a disponibilidade de recursos humanos, sendo definidas a documentação, verificações e 

autorizações necessárias aos diversos atos. 

c) Os princípios orientadores do IEM estão definidos na carta de ética, disponibilizada na intranet, e regem-se 

ainda pelo respeito pelas normas relativas à proteção de dados pessoais dos utentes e pelo Código de 

Conduta para as Estatísticas Europeias. 

d) O IEM promove a formação profissional dos seus colaboradores, estando, todavia, fortemente dependente 

da oferta externa disponibilizada, nomeadamente pelo INA, através da DRAPMA e da SRIAS, o que 

condiciona a sua adequação. No sentido de optimizar a formação e responder a necessidades específicas 

apontadas pelos seus técnicos, o Instituto desenvolve também diversas ações internas de formação e 

sessões de sensibilização, informação e esclarecimento. Neste âmbito, o IEM construiu a matriz de 

competências dos postos de trabalho, e subsequentemente, efetuou o levantamento das necessidades de 

formação, que permite eleger as ações de formação de modo a fazer evoluir o perfil de competências 

existente. 

e) Estão estabelecidas realizadas reuniões quinzenais entre a Direção e os dirigentes intermédios para 

elaboração e monitorização do Plano de Atividades e para assuntos de gestão corrente, bem como 

resolução de situações pontuais específicas.  

f) O IEM sujeita-se a auditoria e controlo externo por diversas entidades quer no âmbito da administração 

pública regional, quer decorrente do financiamento comunitário de que recorre para a execução da 

política de emprego. Ao longo de 2018, o IEM foi alvo de ações de controlo externo (vide pág. 40 - Ações 

de Auditoria e Controlo Externo), designadamente: 

- 5 ações no âmbito da certificação de despesas realizadas, pela Autoridade de Certificação; 

- 2 ações no âmbito das verificações no local realizadas, pela Autoridade de Gestão. 

g) Ao longo de 2018, a estrutura orgânica obedeceu ao legalmente estabelecido pela sua lei orgânica em 

vigor, alterada pelo Decreto Legislativo Regional n.º 3/2013/M, de 2 de janeiro, que define a missão, 

atribuições e o tipo de organização interna do serviço. As unidades orgânicas e competências cumpriram o 

estabelecido na Portaria n.º 151/2012, de 29 de novembro, que aprovou os seus estatutos. Estes diplomas 

estão enquadrados pela 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 estabeleceu os princípios e normas a que 

devem obedecer a organização da administração direta e indireta da Região Autónoma da Madeira 

h) Existem manuais de procedimentos internos em diversas áreas da atividade do IEM, nomeadamente:  

 Manual de procedimentos relativo ao Recrutamento e Seleção de Pessoal; 

 Manual de procedimentos Código dos Contratos Públicos – Ajuste Direto; 

 Manual de Controlo Interno; 

 Manuais de procedimentos das medidas ativas de emprego – Elaboração/reformulação em curso; 
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 Manual de Instrução de Pedidos de Prestações de Desemprego; 

 Manual do Arquivo; 

 Manual de procedimentos para instrução de processos de cobrança coerciva; 

 Manual para instrução da entrada de estrangeiros extracomunitários na Região 

Para além destes instrumentos, importa referir que o IEM desenvolveu orientações técnicas e normas para 

apoiar e uniformizar o trabalho dos técnicos, nomeadamente a nível do atendimento no Centro de 

Emprego. 

i) Definido no Decreto Legislativo Regional n.º 11/2009/M, de 17 de abril, que cria o IEM, com as 

alterações decorrentes do Decreto Legislativo Regional n.º 3/2013/M, de 2 de janeiro, e na Portaria  

n.º 151/2012, de 29 de novembro, que aprova os seus estatutos, em vigor ao longo de 2017. 

j) O IEM aplica a diversos níveis, funcionais e por trabalhador, a segregação de funções, em que cada fase 

inerente a uma operação deve, preferencialmente, ser executada por pessoas e setores independentes 

entre si, possibilitando a realização de uma verificação cruzada. Assim, face aos recursos humanos 

disponíveis e ao aproveitamento de ganhos de eficiência obtidos com a especialização dos trabalhadores, 

não está implementado nem previsto um sistema de rotação de funções. Prevê-se, no entanto, adaptar os 

trabalhadores, casuisticamente, em função quer da sua audição, quer da avaliação do seu desempenho. 

k) Através da reorganização dos serviços, sendo formalizada nos manuais de procedimentos e no Plano de 

Prevenção de Riscos de Corrupção, e na aplicação do SIADAP-RAM 2 e 3. 

l) Os manuais de procedimentos definem fluxos e atribuições funcionais, estando definidos padrões de 

qualidade a diversos níveis, nomeadamente o cumprimento dos diversos prazos legais no âmbito dos 

programas de emprego. 

m) Nomeadamente através do sistema de gestão documental. 

n) Foi elaborado e remetido às entidades competentes, estando disponível na intranet. 

o) O plano está a ser executado e monitorizado, estando em elaboração o relatório de 2018; 

p) Para a gestão contabilística, financeira e de recursos humanos (pagamentos fornecedores, salários 

funcionários, dados dos recursos humanos, gestão de stocks, pagamentos no âmbito dos programas de 

emprego) e para a gestão documental o IEM recorre a módulos desenvolvidos na plataforma XisConnect.  

Esta plataforma, cuja implementação faseada foi iniciada em 2016, permite a desmaterialização de 

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

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

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

Em 2018, manteve-se utilização dos sistemas de informação desenvolvidos pelo IEM ao longo dos anos, 

fundamentais à sua atividade, nomeadamente: 

 Sistema de informação de apoio ao Centro de Emprego (CRE) - A aplicação permite gerir todo o 

atendimento no Centro de Emprego, as ofertas de emprego e o encaminhamento para programas de 

emprego. 
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 Sistema Integrado de Gestão de Programas de Emprego (SIGPE) - Aplicação de gestão dos programas de 

emprego (candidaturas, entidades, colocações, participantes, assiduidade, pedidos de pagamento e 

validação da despesa, pagamentos e emissão de dados para carregamento no SIIFSE). 

Refira-se ainda o portal interno do IEM (site intranet), que permite a disponibilização de aplicações ou 

informações de apoio à atividade do IEM. 

q) As bases de dados de recursos humanos, gestão orçamental e financeira e gestão de stocks estão 

integradas. Atualmente existe um cruzamento manual de dados referentes a pagamentos de bolsas de 

participantes em programas de emprego. 

r) Os outputs de informação estão parametrizados de acordo com as solicitações dos utilizadores. 

O controlo e auditoria à informação são realizados periodicamente, para produção estatística e relatórios 

internos e para a produção de reportes a entidades externas. 

s) Os sistemas de informação implementados agregam informação relativa à gestão corrente, planeamento 

execução e controlo, quer na área de negócio quer nas atividades de suporte. 

t) Rede protegida através de acessos personalizados (nome utilizador/ palavra-chave), acessos 

parametrizados à informação por utilizador, servidor de segurança - firewall e sistema centralizado de 

antivírus. 

No âmbito do acesso de terceiros a informação, encontra-se implementado o Regulamento Geral de 

Proteção de dados (Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu. 

u) Backups diários das bases de dados e servidor de ficheiros. 

v) Rede protegida através de acessos personalizados (nome utilizador/ palavra-chave), com renovação 

periódica obrigatória, e acesso ao correio e sítio intranet (exterior) por https. 

 

Ações de Auditoria e Controlo Externo 

Como coordenador e executor das políticas de emprego, o IEM está sujeito a controlo e certificação no âmbito do 

controlo dos fundos comunitários, de que recorre para financiamento da sua atividade, por parte das entidades 

com competências em matéria da gestão, acompanhamento e controlo da atribuição dos fundos comunitários, a 

saber: Comissão Europeia, Tribunal de Contas, Autoridade de Certificação (AD&C), Autoridade de Auditoria (IGF) e 

Autoridade de Gestão (IDR). 

Sempre que o IEM tenha sido submetido a auditorias por parte das Autoridades de Certificação ou de Auditoria, da 

Comissão Europeia ou do Tribunal de Contas, a supervisão incluiu a verificação da implementação das 

recomendações decorrentes das mesmas. 

Por via da candidatura ao cofinanciamento comunitário para prossecução dos programas de emprego, o IEM está 

sujeito a diversas ações de auditoria, que visam a garantia do bom funcionamento do sistema de gestão, e de 

controlo dos Programas Operacionais do Quadro de Referência Estratégica Nacional (QREN). 
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Ao longo de 2018, o IEM foi alvo de 5 ações de certificação da despesa submetida ao Fundo Social Europeu no 

âmbito dos Programas Operacionais PO Madeira 14-20 PO ISE, com o objetivo verificar a sua validade e 

conformidade com a legislação regional, nacional e comunitária. 

Já no âmbito da sua função de beneficiário responsável pela execução das políticas públicas de emprego (BREPP), 

o IEM foi ainda alvo de 2 ações de controlo relativa à verificação no local de despesa, por parte do IDR.  

Ações de controlo externo ao IEM - 2018 

Tipo de Controlo 
Nº de  

controlos 
Entidade 
responsável 

Entidade que 
efetuou o controlo 

Medidas ativas abrangidas 

Verificações no local 
de despesa BREPP 

2 
IDR – Autoridade 
de Gestão 

BDO Associados, 
SROC, Lda. 

e JMP&A 

 Programa de Incentivos à Contratação 

 Programa de Estímulo ao Empreendedorismo de 
Desempregados  

  

Plano Anual de 
Auditoria - Certificação 
da despesa 

5 
AD&C - Autoridade 
de Certificação 

AD&C 

 PROJOVEM 

 Estágios Profissionais 

 Programa Experiência Jovem 

 Programa de Ocupação Temporária de Desempregados 

  

 

De uma forma global, não se observaram discrepâncias consideradas de alguma forma grave, sendo mais 

relevantes as recomendações relacionadas com: 

 os prazos de análise e de emissão de aprovação das candidaturas (para o que se pretende ser desenvolvida uma 

funcionalidade de controlo dos prazos dos projetos);  

 a criação de mecanismos que obriguem as entidades beneficiárias das medidas de emprego a cumprir os prazos 

(tendo-se introduzido penalizações às entidades nas portarias publicadas desde 2012, no que respeita ao envio 

extemporâneo de documentos); 

 a implementação de um sistema contabilístico que permita manter a contabilidade organizada por centros de 

custo (sendo possível obter a informação desejada através da contabilidade orçamental em uso no IEM);  

 o carimbo aposto nos documentos de despesa, para que contemple, de forma correta, os elementos estipulados 

nas orientações da Autoridade de Gestão (apesar de considerarmos que o modelo de carimbo adotado cumpre 

as orientações emitidas, foram adotadas as alterações apontadas pela AG. Em 2018 o uso deste carimbo deixou 

de ser requerido). 

 a validação, sempre que possível em sede de acompanhamento da atividade, dos requisitos gerais de admissão 

que foram aceites por declaração de compromisso no formulário de candidatura, nomeadamente os que 

respeitam à confirmação do início de atividade; 

 a confirmação da inexistência de deduções aos valores do investimento e do adequado registo contabilístico dos 

financiamentos obtidos, de forma a garantir o reconhecimento em rendimento no período dos apoios recebidos 

(tendo-se implementado este procedimento em 2018). 

 o correto preenchimento da listagem de despesas submetida (as situações identificadas foram objeto de 

correção em 2017, sendo que desde então já cumprem esta recomendação); 
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 a promoção da avaliação do custo/benefício dos programas e medidas de emprego em vigor (apesar dos 

esforços enveredados neste sentido não foi possível concretizar totalmente esta recomendação). 

Salienta-se ainda que as recomendações que ainda não foram ultrapassadas serão tidas em consideração em 

futuros projetos. 

Para além destas ações externas de controlo, o IEM presta regularmente informações a diversas entidades 

externas, nomeadamente, de forma a cumprir o estabelecido no âmbito da execução do orçamento regional, à 

DROC, à DRT, à DGCI, à DRP, à DRAPMA e ao IDR. 

Sistemas de informação 

O IEM dispõe de diversos sistemas de informação das áreas de negócio e de suporte, fundamentais ao 

planeamento e desenvolvimento da atividade ao longo do ano, garantes da acessibilidade, fiabilidade e 

integridade dos dados. É a partir destes sistemas que são elaborados os documentos de prestação de contas e 

fornecidas estatísticas para diversos fins, nomeadamente para divulgação de dados de emprego. 

Estes sistemas foram utilizados como fontes de informação para medição do grau de cumprimento de objetivos 

estabelecidos no âmbito do SIADAP-RAM 1, fornecendo dados para o cálculo dos indicadores previamente 

definidos e garantindo a fiabilidade e integridade desses mesmos dados. 

A fiabilidade dos sistemas de informação já foi devidamente analisada no questionário das páginas 36 e 37, sendo 

comprovado o forte empenho que o IEM dedica a este tema, nomeadamente na melhoria da quantidade e 

qualidade da informação existente, oportunidade e utilidade de outputs, gerando elevados ganhos de 

produtividade e controlo da atividade. 

Os sistemas de informação do IEM estão abrangidos pelo Sistema de Gestão de Segurança da Informação 

implementado pelo IEM, que aplica conceitos presentes na norma ISO/IEC 27001:2005. 
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4.5. APRECIAÇÃO POR PARTE DOS UTILIZADORES, DA QUANTIDADE E QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

A auscultação dos seus utentes é um elemento determinante para a avaliação do desempenho do IEM e para a 

melhoria do serviço prestado, permitindo inclusivamente direcionar mais eficazmente os seus recursos. Esta 

iniciativa permite ainda a compreensão da influência de fatores que são externos ao seu controlo (tal como a 

comunicação social e a conjuntura económica) e avaliar a verdadeira influência de fatores que são mais 

frequentemente evocados como causa de insatisfação. 

Neste sentido o IEM realizou novamente um inquérito à satisfação dos seus utentes9, seus principais clientes e 

para os quais é dirigida a sua missão.  

O inquérito de avaliação à satisfação dos utentes do Centro de Emprego apresenta um resultado de 3,0, de 

acordo com a seguinte escala: 1 = Muito Insatisfeito; 2= Insatisfeito; 3= Satisfeito e 4 = Muito Satisfeito. 

Quadro resumo dos resultados 2018 

VALOR MÉDIO POR QUESTÃO E DOMÍNIO 
% de respostas no nível  

3 -Satisfeito ou  
4 - Muito Satisfeito 

Grau médio 

Valor Médio Global -  3,0 

A imagem da 
organização 

1. Satisfação relativa aos serviços do Instituto de Emprego da Madeira 76,0 2,9 

3,1 2. Simpatia e cortesia dos funcionários 81,7 3,2 

3. Capacidade e empenho dos funcionários para resolver os seus problemas 78,7 3,1 

Envolvimento 
e participação 

4. Possibilidade de sugerir melhorias 71,9 2,9 

2,8 5. Existência de vários meios para apresentar sugestões/reclamações 
(presencialmente, por escrito, por telefone e via web) 

68,8 2,8 

Acessibilidade 

6. Facilidade de acesso ao local de atendimento  
(rampas de acesso, elevadores) 

84,2 3,3 

3,1 7. Horário de atendimento do Centro de Emprego 77,3 3,1 

8. Informação disponível no local de atendimento e na internet  75,7 3,0 

9. Esclarecimento de dúvidas por telefone ou correio eletrónico 67,2 2,8 

Serviços 
prestados 

10. Clareza da informação 79,2 3,0 

2,9 

11. Qualidade dos esclarecimentos prestados pelos funcionários 82,0 3,1 

12. Qualidade dos serviços prestados face às suas expectativas 74,4 3,0 

13. Rapidez na resposta ao seu pedido 69,3 2,9 

14. Satisfação com os serviços de acompanhamento personalizado, apoio à 
procura de emprego, sessões de informação e encaminhamento para 
formação 

68,5 2,9 

15. Satisfação com os serviços de realização de programas de emprego  
(estágios, programas ocupacionais, apoios à criação de empresas...) 

65,8 2,8 

16. Satisfação com os Serviços prestados no âmbito das Ofertas de Emprego 64,1 2,7 

                                                 
9  O inquérito, baseado no modelo de questionário de satisfação para cidadãos/clientes disponibilizado no âmbito do SIADAP 1, disponível em site 

http://www.caf.dgaep.gov.pt, foi distribuído a todos cidadãos/clientes, na qualidade de pessoas singulares, que se dirigissem aos serviços do 

Centro de Emprego sitos na Rua da Boa Viagem, nos dias 13 a 16 de novembro de 2018. Ao longo dos dias de inquirição foram realizados 736 

atendimentos tendo sido possível distribuir 550 inquéritos e recolher 496 respostas. O grau de satisfação global dos utentes é apurado pela 

média simples dos 4 temas abordados nas 16 primeiras questões do questionário. 

http://www.caf.dgaep.gov.pt/
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Os utentes do IEM manifestam um grau de satisfação elevado, identificando-se como áreas geradoras de satisfação 

os aspetos ligados aos temas Acessibilidade aos serviços do IEM e Imagem global da organização, que incorpora a sua 

missão e aspectos ligados à qualidade do atendimento.  

Neste sentido, ao longo do inquérito destaca-se o elevado número de respostas positivas em questões ligadas ao 

desempenho dos técnicos do IEM, designadamente a questão 11. Qualidade dos esclarecimentos prestados pelos 

funcionários (82,0% de respostas nos níveis Satisfeito e Muito satisfeito), 2. Simpatia e cortesia dos funcionários 

(81,7%), e 3. Capacidade e empenho dos funcionários para resolver os seus problemas (78,7%). Destaca-se também o 

elevado nível de satisfação transmitida na questão 10. Clareza da informação (79,2%). A conjunção destas respostas 

evidencia um atendimento capaz, solidário e empenhado em apoiar os desempregados da Região. 

Tal como em inquéritos anteriores, a satisfação é menor com os serviços prestados pelo IEM no âmbito dos serviços 

de apresentação a ofertas de emprego (64,1%) e com os serviços de realização de programas de emprego (65,8%). 

As sugestões dos utentes, registadas em campo livre nos questionários, levam-nos a concluir que parte deste 

descontentamento será gerado mais pela ausência de quantidade de respostas face ao volume de desempregados 

inscritos do que pela prestação dos serviços ou pela sua pertinência. 

Em 2018 observa-se que a questão 9. Esclarecimento de dúvidas por telefone ou correio eletrónicos é uma das que 

gera menores níveis de satisfação. Neste âmbito não se alteraram os meios de comunicação nem os horários 

definidos em anos anteriores, pelo que esta evolução poderá traduzir o aumento da exigência dos utentes no recurso 

a estes meios de acesso não presenciais. 

Conclui-se, assim, que o maior descontentamento é gerado por factores externos à atuação do IEM, nomeadamente 

a falta de alternativas de emprego num contexto de acentuada recessão económica e laboral.  

De facto, apesar do empenho e esforço que o IEM tem desenvolvido, não é possível apresentar soluções efetivas e 

satisfatórias a todos os desempregados inscritos, cujo número, embora decrescente, ascendia ainda a 16.245 no final 

de 2018. 

Finalmente, importa referir que para além das 16 questões de resposta na escala de 1 a 4, o questionário continha 

uma questão, com a mesma escala, relativa à Satisfação global com os serviços prestados pelo Instituto de 

Emprego da Madeira IP-RAM. 

Assim, note-se que o nível de satisfação com os serviços prestados a nível global, aferida por esta última questão cujo 

grau médio obtido é de 3,0, é idêntico ao resultado apurado pela média global das questões anteriores.  

Face à média global das 16 questões anteriores, a questão 17 revela uma maior concentração das respostas no nível 3 

- Satisfeito, que agrega 49,7% das respostas obtidas. 

Esta questão revela uma posição moderada reforçando a necessidade de particularizar os diversos temas 

abordados nas questões anteriores para identificação de áreas críticas à melhoria do serviço. 
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4.6. AUDIÇÃO DE DIRIGENTES INTERMÉDIOS E DEMAIS COLABORADORES  

O IEM procedeu à audição dos dirigentes intermédios e demais trabalhadores relativamente à autoavaliação do 

dos serviços. Neste sentido, foram apresentados os resultados obtidos face aos objetivos estabelecidos quer na 

estrutura do SIADAP-RAM 1, quer face ao Plano de Atividades. 

O IEM tem a preocupação de interligar de forma coerente e inteligível os diversos instrumentos de gestão a que 

recorre. Os objetivos operacionais considerados na elaboração dos SIADAP-RAM 1 espelham os objetivos 

estratégicos e operacionais definidos em Plano de Atividades. Desta forma, para a elaboração do relatório e 

autoavaliação foi solicitado contributo aos dirigentes de nível intermédio, de forma conjugada com a elaboração 

do Relatório de Atividades de 2018, relativo à atividade realizada, planeada ou não, e respetivo comentário ou 

justificação para as situações de não cumprimento das metas. 

Foram ainda solicitados contributos diversos aos dirigentes intermédios dos programas de emprego, áreas 

administrativas e de novas tecnologias para a avaliação do sistema de controlo interno. 

Registe-se ainda que os contactos no âmbito da adaptação e monitorização do ciclo de gestão permitiram a 

participação dos dirigentes intermédios em matérias de gestão e fomentaram a partilha de informação. 

Quanto à avaliação do nível de satisfação dos colaboradores, esta foi realizada através de inquérito aos 

colaboradores, com base no modelo disponibilizado no âmbito do SIADAP 110, com as adaptações consideradas 

necessárias, apurando-se um valor médio de 2,9 numa escala de 1 a 4, correspondendo ao Satisfeito. 

Inquérito aos colaboradores - Efetivos ao serviço 
Quadro resumo dos resultados por tema 

 Nº médio de 
respostas 

1 2 3 4 
%  

de 3 e 4 
Grau  

Médio 
 

Muito 
Insatisfeito 

Insatisfeito Satisfeito 
Muito 

Satisfeito 

TOTAL 49 6,6 22,8 48,7 21,8 70,5 2,9 

1. A Organização 51 4,7 16,8 58,6 19,9 78,5 2,9 

2. Gestão da Organização 50 8,0 26,0 45,3 20,8 66,0 2,8 

3. Liderança (a) 50 4,5 28,0 47,3 20,2 67,5 2,8 

4. Desenvolvimento profissional e aprendizagem 47 10,1 32,0 45,2 12,7 57,9 2,6 

5. Ambiente de trabalho 47 7,8 22,0 48,8 21,5 70,3 2,8 

6. Condições de higiene, segurança, equipamento e serviços 50 4,7 12,2 47,3 35,8 83,0 3,1 

(a) Média das respostas relativas a: 1. Conselho Diretivo, 2. Diretores de Serviço e 3. Chefias Diretas. 

 

                                                 
10 O inquérito distribuído teve por base o modelo de questionário de satisfação para colaboradores disponibilizado no âmbito do SIADAP1 
(http://www.caf.dgaep.gov.pt). O inquérito foi realizado nos 13 a 16 de novembro de 2018, sendo distribuído a todos os colaboradores ao 
serviço nestas datas e aos ocupados que prestaram serviço no IEM no âmbito de qualquer programa de emprego ao longo de 2018, 
independentemente de terem terminado ou não essa participação nas datas do inquérito.  

Os resultados globais dos questionários são apresentados em para cada tema como a média simples das respetivas questões. O resultado 
global é obtido por média dos 6 grupos de questões, de modo a não sobrevalorizar nenhum tema em detrimento de outros. 
 

 Nº de questionários distribuídos  Nº de respostas recolhidas  Taxa de resposta (%) Grau médio global 

Efetivos 88* 52 59,1 2,9 

Ocupados 45* 26 57,8 3,3 

* dos 95 colaboradores efetivos ao serviço nessas datas contaram-se 7 ausências por motivo de férias, doença e participação em formação profissional em 
local externo ao IEM 
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Nenhum inquérito apresenta o valor mínimo (1), embora 3 questionários apresentem o valor máximo (4), alcançado 

por terem a classificação 4- Muito Satisfeito em todas as questões, verificando-se a existência de diversidade nas 

respostas de acordo com os temas abordados. 

Ordenação dos temas segundo o grau médio de satisfação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 2018, as questões no âmbito dos temas 6. Condições de higiene, segurança, equipamentos e serviços geram 

níveis de satisfação mais elevados com um nível médio de 3,1, por via de apresentar a menor proporção de respostas 

no nível 2- Insatisfeito (12,2%) e o maior peso de respostas 4- Muito Satisfeito (35,8%), entre os 6 temas. 

O tema 1. A Organização alcança um valor de 2,9, o segundo mais elevado, mas neste caso, decorrente do peso do 

nível 3- Satisfeito, que agrega 58,6% das respostas nestas questões relativas à missão e imagem do Instituto. 

O tema 4. Desenvolvimento profissional e aprendizagem, com um valor médio de 2,6, é claramente o tema que 

origina menor satisfação, registando-se que 42,1% dos colaboradores estão insatisfeitos ou muito insatisfeitos. 

 

No conjunto das 37 questões do inquérito, duas relativas ao tema 6 - Condições de higiene, segurança, 

equipamentos e serviços obtiveram os níveis de satisfação mais elevados deste inquérito: 6.3. Equipamentos de 

comunicação disponíveis e 6.2. Equipamentos informáticos disponíveis (Hardware e Software), com um valor 

médio de 3,4 e 3,3 respetivamente. 

Este resultado reflete o esfoço realizado ao longo do ano, ao nível da modernização do equipamento, com a 

distribuição de novos aparelhos telefónicos e novos computadores pessoais e ecrãs de maiores dimensões, 

renovando um equipamento em muitos casos deteriorado, obsoleto ou em mau funcionamento.  

Neste âmbito salienta-se que não se registou qualquer resposta de nível 1- Muito Insatisfeito na questão relativa 

ao equipamento de comunicação disponíveis. Efetivamente, para além do novo equipamento, com novas 

funcionalidades, há que salientar que o IEM passou a integrar o projeto de comunicações unificadas, gerido pela 

Direção Regional do Património e de Gestão dos Serviços Partilhados, permitindo a realização de chamadas 

diretamente para o exterior, em todos os novos equipamentos telefónicos, flexibilizando as ferramentas ao dispor 

dos colaboradores. 
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Ordenação das questões segundo o grau médio de satisfação - 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 2018 a questão 5.1. Relacionamento com os colegas de trabalho ocupa o terceiro lugar na ordenação 

decrescente, com um valor de 3,20 e 40,8% dos colaboradores muito satisfeitos com esta questão. Apenas 2 

colaboradores manifestaram estar muito insatisfeitos com esta questão e apenas outros 6 assinalaram o nível 2- 

Insatisfeito. 

Nos níveis mais elevados de satisfação destacam-se ainda questões relativas aos temas 1. Organização e à 2. Gestão 

da Organização: 

1.1. A imagem da Organização (3,12); 

1.2. Desempenho global da organização (2,98); 

1.3. Relacionamento da organização com os utentes (3,04); 

2.1. Aptidão da liderança para conduzir a organização (2,90); 

2.3. Competência das chefias para garantir a realização das atividades (3,04). 
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Esta observação testemunha a satisfação dos colaboradores com os serviços que o IEM presta enquanto serviço 

público de emprego. 

Por outro lado, o nível de satisfação é mais baixo na questão na questão 4.2. Promoção da formação profissional, 

embora o seu grau médio de 2,51 corresponda ainda ao limite inferior do nível Satisfeito. 

Diversas questões com os menores níveis de satisfação apontam para um sentimento geral de falta de 

comunicação e baixo envolvimento/ participação dos colaboradores em atividades abrangentes e de mudança da 

organização. 

Conclui-se assim que o resultado desta avaliação evidencia um grupo de trabalho identificado com a missão e 

imagem do IEM, focado na perspectiva dos utentes, com bons níveis de satisfação face às condições de trabalho e 

disponível para a mudança, quer de inovação tecnológica quer em termos de processos e procedimentos. 

Importa ainda referir que a cultura organizacional pauta-se pelo rigor e qualidade do trabalho desenvolvido, 

estando os trabalhadores sensibilizados para a contenção de despesas. 

Em 2018 optou-se por inquirir todos os participantes de programas de emprego realizados no IEM ao longo do 

ano. Efetivamente, o IEM tem vindo a integrar um largo grupo de ocupados que prestam as mais diversas funções 

correspondentes a todas as carreiras profissionais. 

A inquirição foi realizada em simultâneo com os efetivos do IEM (ver nota 10 na página 45), mas considerou-se 

indispensável a desagregação dos resultados, dada a diferença de contexto entre estes grupos. Assim utilizou-se o 

mesmo questionário, apenas com um link diferente no caso do formulário online ou com cabeçalho específico na 

versão entregue em papel aos efetivos e ocupados que não possuem livre acesso a um computador com internet 

no âmbito regular das funções atribuídas). 

Efetivamente, graças à discriminação dos resultados, apurou-se que o grau de satisfação dos ocupados é 

significativamente superior aos dos efetivos, com um valor médio global de 3,3, correspondente ao nível de Muito 

Satisfeito numa escala de 4 níveis (resultado de 3,25 a 4). 

No conjunto das 37 questões, a questão 5.1. Relacionamento com os colegas de trabalho gera o mais elevado nível 

de satisfação, com um valor de 3,76 e 80% dos inquiridos a considerarem-se muito satisfeitos. 

Os menores níveis de satisfação, registam-se em 2 questões do tema 6: 6.2. Equipamentos informáticos disponíveis 

(Hardware e Software) e 6.1. Ambiente de trabalho (luz, temperatura, ruído), com 3,04 e 3,08 respetivamente.  

Para além destas, verifica-se que diversas questões relativas à participação e comunicação interna ocupam os 

últimos lugares desta ordenação, embora com níveis de satisfação ainda muito elevados. É o caso das questões 

2.4. Diálogo e consulta entre dirigentes e colaboradores (3,08), 2.5. Circulação da informação (3,12) e 1.5. 

Envolvimento dos colaboradores em atividades de melhoria (3,12). 

Neste grupo, para além da melhoria dos recursos tecnológicos do IEM, que no equipamento quer nos sistemas e 

ferramentas disponíveis aos colaboradores e ao público em geral, as sugestões apontam claramente para a 

melhoria das condições contratuais atuais e a desejada contratação efetiva no quadro do IEM.  
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4.7. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, PREVISTAS E NÃO PREVISTAS EM PLANO 

O Relatório de Atividades do IEM avalia a execução do Plano de Atividades, que estabeleceu os programas e ações 

a seguir para a prossecução da estratégia definida, e permite ainda aferir a existência e impacto dos projetos/ 

atividade não previstos no Plano de Atividades. 

Para este efeito foram solicitados aos serviços o apuramento dos resultados alcançados no âmbito dos projetos 

desenvolvidos, e respetivos meios utilizados, com uma justificação para as situações de não cumprimento das 

metas estabelecidas. 

Em sede de Plano de Atividades para 2018 foram previstos 42 objetivos operacionais, que embora não abranjam 

toda a atividade do IEM, são considerados os mais relevantes para o bom desempenho da organização e para o 

sucesso da estratégia definida. Dado que os objetivos operacionais comunicam o foco do trabalho a desenvolver, 

foram definidos da forma mais clara e precisa possível, fazendo frequentemente referência à respetiva meta. 

Para cada um destes 42 projetos/atividades foram selecionados indicadores de realização e definidas as respetivas 

metas a atingir/superar, tornando possível avaliar o nível de execução das atividades planeadas. 

A nível global o grau de execução do Plano de Atividades de 2018, é de 81,0%, contabilizando-se 8 objetivos que 

não atingiram as metas definidas em Plano de Atividades, por fatores internos ou externos ao IEM. 

Saliente-se que embora as metas tenham sido monitorizadas ao longo do ano, apenas 1 objetivo foi alvo de uma 

alteração, decorrente da revisão do Quadro de Avaliação de Responsabilidades – QUAR, nomeadamente o objetivo 

OO32 que passou de “Assegurar que 20% dos trabalhadores frequentam pelo menos 21 horas de formação ao 

longo do ano” para “Abranger 95% dos trabalhadores em ações de formação ao longo do ano”, de acordo com o 

exposto na página 27 deste relatório. 

Face ao elevado volume de atividade realizado ao longo do ano, a falta de recursos humanos foi determinante 

para este resultado, não tendo sido possível desenvolver vários projetos que implicavam uma elevada 

disponibilidade de recursos humanos e financeiros para o seu desenvolvimento, transitando vários projetos para 

2019. Importa referir, neste âmbito, que o estabelecimento de uma meta temporal para avaliação dos objetivos 

confere-lhes inteligibilidade, mas acarreta um efeito perverso na sua monitorização, com vários objetivos a serem 

atingidos em data posterior à que foi estabelecida como meta. 

Apresentam-se seguidamente os objetivos operacionais sob responsabilidade das várias unidades orgânicas, 

identificando as ações e atividades definidas para cada um, os indicadores, metas e resultados obtidos 
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OBJETIVOS OPERACIONAIS POR UNIDADES ORGÂNICAS 

 

Unidade Orgânica: CENTRO DE EMPREGO   Indic./obj.    Objetivo 

 
Objetivo  Ações / Atividades Indicadores Meta 

Exec.  
31-dez A

 

N
A

 

A
C

S Observações 
Fonte de 

Informação 
UO 

Respons. 
Partilhado 

com A
 

N
A

 

A
C

S 

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

Proceder ao ajustamento entre a 
oferta e a procura de emprego 

Nº de colocações efetuadas ao 
longo do ano (Ind. 1 QUAR) 

Peso: 100% 

1.500 1.938 X       
Sist. 

Informação 
CRE 

CE/DCOP DPPE X   

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

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

Nº de ofertas captadas ao 
longo do ano (Ind. 3 QUAR) 

Peso: 100% 

2.400 3.015 X       
Sist. 

Informação 
CRE 

CE/DCOP DPPE X   

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

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

Índice de Satisfação das 
ofertas de emprego (Ind. 6 
QUAR) 

Peso: 100% 

45% 57,4% X       
Sist. 

Informação 
CRE 

CE/DCOP DPPE X   

4 
Melhorar as competências de 
empregabilidade de 3.500 
desempregados 

Promover sessões de promoção de 
competências de empregabilidade 

N.º de pessoas abrangidas por 
sessões SPAE 

Peso: 100% 

3.500 3.733 X       
Sist. 

Informação 
CRE 

CE/DCOP  - X   

5 
Promover o acompanhamento 
psicossocial de  2.000 
desempregados 

Atender individualmente candidatos 
com problemáticas associadas ao 
desemprego  

N.º de atendimentos 
psicossociais 

Peso: 100% 

2.000 2.219 X       
Sist. 

Informação 
CRE 

CE/DCOP  - X   

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

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

N.º de atendimentos 
realizados 

Peso: 100% 

500 542 X       
Sist. 

Informação 
CRE 

CE/DCOP  - X   

7 

Aplicar o Plano Pessoal de Emprego 
a 2.500 beneficiários de Prestações 

de Desemprego (Obj. 4 QUAR) 

Promover Sessões para definição de 
Plano Pessoal de Emprego 

Nº de desempregados 
subsidiados com Plano Pessoal 
de Emprego aplicado ao longo 
do ano (Ind. 4 QUAR) 

Peso: 100% 

2.500 2.734 X       
Sist. 

Informação 
CRE 

CE/DCOP  - X   

8 

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

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

N.º de candidatos 
selecionados 

Peso: 100% 

1.000 1.418 X       
Sist. 

Informação 
CRE 

CE/DCOP  - X   

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

Promover sessões de divulgação da 
Rede EURES junto dos 
desempregados inscritos 

N.º de abrangidos em sessões 
EURES 

Peso: 100% 

1.200 1.327 X      
Sist. 

Informação 
CRE 

CE  - X   
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Unidade Orgânica: CENTRO DE EMPREGO   Indic./obj.    Objetivo 

 
Objetivo  Ações / Atividades Indicadores Meta 

Exec.  
31-dez A

 

N
A

 

A
C

S Observações 
Fonte de 

Informação 
UO 

Respons. 
Partilhado 

com A
 

N
A

 

A
C

S 

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

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

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

85% 95,5% X       
Sist. 

Informação 
CRE 

CE/DCOP - X   

Ex
tr

a-
P

la
n

o
 

Roteiro para o Emprego '18 

Promover encontros com jovens 
desempregados dos concelhos da 
Região para reflexão sobre a 
empregabilidade e o mercado de 
trabalho. 

Nº de concelhos abrangidos 
Peso: 100% 

11 10     X 

O encontro no 
Funchal foi adiado 

para 2019 por 
orientação da 

SRIAS 

   - X 

  

11 
Garantir o acompanhamento da 
atividade dos Polos de Emprego 

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

Nº de Polos de Emprego com 
1 visita por semestre realizada 

Peso: 100% 

26 26 X       
Informação 

CE 
CE/DCOP  - X   

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

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

Data de abertura do evento  
Peso: 100% 

30/jun 22/mai X     
Agendado para 
22 de maio a 5 

de junho 

Informação 
CE 

CE/DCOP  - X   

13 
Divulgar a rede dos Polos de 
Emprego da RAM 

Promover evento de divulgação da 
atividade desenvolvida pelos Polos de 
Emprego 

Data de realização do evento 

Peso: 100% 
31/jan 17/jan X       

Informação 
CE 

CE/DCOP  - X   

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

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

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

95% 98,4% X      
Sistema de 
Informação 

do CE 
CE/DPD  - X   

15 

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

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

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

95% 95% X       Email DPD CE/DPD  - X   

16 

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

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

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

95% 95,1% X       
Sistema de 
Informação 

do CE 
CE/DPD  - X   
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Unidade Orgânica: DIREÇÃO DE PLANEAMENTO E PROMOÇÃO DE EMPREGO    Indicador    Objetivo 

 
Objetivo  Ações / Atividades Indicadores Meta 

Exec.  
31-dez A

 

N
A

 

A
C

S Observações 
Fonte de 

Informação 
UO 

Respons. 
Partilhado 

com A
 

N
A

 

A
C

S 

10 

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

- Promover e divulgar o programa 
PROJOVEM 

- Analisar candidaturas ao PROJOVEM e 
proceder ao bom acompanhamento 
dos projetos 

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

585 714 X       SIGPE DPPE/DAPE - X   

17 

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

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

- Fomentar a divulgação do programa. 

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

575 695 X      Mail CD DPPE/DAPE CE X   

18 

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

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

Nº de abrangidos em programas 
de emprego (Ind. 2 QUAR) 
Peso: 100% 

4.450 5.512 X      SIGPE DPPE CE e DAF X   

20 

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

Analisar as candidaturas às medidas de 
emprego 

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

75% 85,0% X      SIGPE DPPE/DAPE - X   

21 

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

Analisar as candidaturas às medidas de 
emprego 

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

75% 76,5% X       SIGPE DPPE/DAPE - X   

22 

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

dias úteis (Obj. 5 QUAR) 

Analisar os pedidos de pagamento 

% dos pedidos de pagamento do 
PIC e PEED entrados em 2018 
analisados num prazo de 30 dias 
úteis (Ind. 5 QUAR) 
Peso: 100% 

70% 81,4% X       SIGPE DPPE - X   

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

Elaboração de manuais de 
procedimentos internos das medidas 
ativas de emprego 

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

6  -  X      
Publicação no 

Xisconnect 
DPPE -  X  

24 
Reforçar o acompanhamento 
PEED e CPE 

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

de acompanhamento 

Nº de relatórios efetuados 
Peso: 100% 

30 30 X       
Relatórios 
entregues 

DPPE/DAPE - X   
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Unidade Orgânica: DIREÇÃO DE PLANEAMENTO E PROMOÇÃO DE EMPREGO    Indicador    Objetivo 

 
Objetivo  Ações / Atividades Indicadores Meta 

Exec.  
31-dez A

 

N
A

 

A
C

S Observações 
Fonte de 

Informação 
UO 

Respons. 
Partilhado 

com A
 

N
A

 

A
C

S 

25 

Controlar e acompanhar a 
correta aplicação dos 
montantes atribuídos aos 
beneficiários 

Apresentação de listagens trimestrais de 
controlos  

Nº de listagens apresentadas 
Peso: 100% 

4 1   X   

Foi dada 
prioridade a 
outras 
atividades 

Relatórios 
entregues 

DPPE/DAC -  X  

26 
Aumentar a comunicação 
com os clientes do IEM 

Sessões de Empreendedorismo 
Nº de sessões de esclarecimento 
Peso: 40% 

50 50 X       
Listas de 

presenças 
DPPE/DAPE - 

X   2ª Gala do Empreendedor (Extra-Plano) 
Data de realização do evento 
Peso: 30% 

9/nov 9/nov X      Mail CD DPPE   

Elaboração da newsletter 
Nº de newsletter publicadas 
Peso: 30% 

6 6 X       
Portal do 
IEM/ mail 

DPPE/GPE - 

27 

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

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

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

70 35 X       Envio mail CD DPPE/GPE - 

X   

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

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

8 6 X      Envio mail CD DPPE/GPE - 

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

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

30 27 X       Envio mail CD DPPE/GPE - 

28 
Produzir os instrumentos de 
planeamento e avaliação do 
IEM 

Elaboração do Boletim do Mercado de 
Emprego 

Nº de boletins produzidos 
Peso: 10% 

12 12 X       Envio mail CD DPPE/GPE - 

 X  

Elaboração do Boletim do desemprego 
registado por concelhos 

Nº de boletins produzidos 
Peso: 10% 

12 12 X       Envio mail CD DPPE/GPE - 

Elaboração da Informação Mensal dos 
Programas de Emprego 

Nº de boletins produzidos 
Peso: 10% 

12 12 X       Envio mail CD DPPE/GPE DAF 

Elaboração Plano Atividades 2018 
Data de apresentação 
Peso: 10% 

28/fev 22/fev X       Envio mail CD DPPE/GPE Todas 

Elaboração dos Relatórios de 
Monitorização do Plano de Atividades e 
QUAR 

Nº de relatórios de monitorização 
produzidos 
Peso: 10% 

3 3 X       Envio mail CD DPPE/GPE Todas 

Elaboração do Relatório de Atividades 
de 2017 

Data de apresentação 
Peso: 10% 

14/abr 13/abr X       Envio mail CD DPPE/GPE Todas 
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Unidade Orgânica: DIREÇÃO DE PLANEAMENTO E PROMOÇÃO DE EMPREGO    Indicador    Objetivo 

 
Objetivo  Ações / Atividades Indicadores Meta 

Exec.  
31-dez A

 

N
A

 

A
C

S Observações 
Fonte de 

Informação 
UO 

Respons. 
Partilhado 

com A
 

N
A

 

A
C

S 

28 
Produzir os instrumentos de 
planeamento e avaliação do 
IEM 

Elaboração do Relatório de 
Empregabilidade pós-programa 2017 

Data de apresentação 
Peso: 10% 

30/out 10/set X       Envio mail CD DPPE/GPE - 

 X  

Elaboração do contributo para o 
Eurostat 2017 

Data de apresentação 
Peso: 10% 

30/set 14/ago X       Envio mail CD DPPE/GPE DAF 

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

30/set -   X   Foi dada 
prioridade a 

outras 
atividades 

Envio mail CD DPPE/GPE - 

Elaboração Plano Atividades 2019 
Data de apresentação 
Peso: 10% 

31/dez -   X   Envio mail CD DPPE/GPE Todas 
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Unidade Orgânica: DIREÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  Indicador     Objetivo 

 
Objetivo  Ações / Atividades Indicadores Meta 

Exec.  
31-dez A

 

N
A

 

A
C

S Observações 
Fonte de 
Inform. 

UO 
Respons 

Partilhado 
com A

 

N
A

 

A
C

S 

29 

Agilizar processos 
administrativos com 
recurso a ferramentas 
informáticas  

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

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

70% -   X   
Sistema informático em fase de 
implementação.  

IGCP e 
SIAG-AP 

DAF/NCO  -  X  

30 

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

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

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

30/out -   X   

Indisponibilidade de recursos 
humanos. Por outro lado, 
aguarda-se o desenvolvimento 
das novas funcionalidades do 
XisConnect que terão forte 
impacto no arquivo do 
Instituto. 

Mail - 
Aprovação 

CD 
DAF/NESG - 

 X  

Implementação do arquivo físico 
permanente 

Data de implementação do arquivo 
físico permanente 
Peso: 70% 

31/dez -   X   
Mail - 

Aprovação 
CD 

DAF/NESG - 

31 

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

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

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

60% - X     

As recomendações no âmbito 
da DAF emitidas em 2018 
foram alvo de medidas 
corretivas em anos 
anteriores.** 

Mail - 
Aprovação 

CD 

DAF e 
DAF/NCO 

- X   

32 

Abranger 95% dos 
trabalhadores em ações 
de formação ao longo 
do ano (Obj. 7 QUAR) 

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

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

31/mar -   X   
Indisponibilidade de recursos 
humanos. 

Informação 
interna/ 

Mail 
DAF\NRH  

Todas 
UO 

 X  

 Executar o Plano de Formação 2018* 

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

70% -   X   

Embora não tenha sido definido 
um Plano de formação para 
2018, foram realizadas 41 ações 
de formação num total de 
2.083 horas de formação 

SIAG-AP DAF\NRH  - 

% de trabalhadores abrangidos por 
ações de formação ao longo do ano* 
(Ind. 7 QUAR)   
Peso: 60% 

95% * 
95,8% 

(92/96) 
X      SIAG-AP DAF\NRH  - 

33 

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

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

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

30/abr 27/abr X       
Portal do 

Tribunal de 
Contas 

DAF\NCO - 

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

% de reportes enviados nos prazos 
estabelecidos 
Peso: 20% 

90% 100% X      
Mail - 

Aprovação CD 
DAF\NCO - 

Elaborar o Balanço Social no prazo legal 
previsto 

Data de apresentação do Balanço 
Social de 2017 

30/mar 13/mar X      
Mail - 

Aprovação CD 
DAF\NRH - 

*  Objetivo e respetivo indicador e meta alterados de acordo com revisão do QUAR, aprovada pelo Exma. Sra. Secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, em 12 de setembro. 
** A recomendação relativa ao sistema contabilístico por centros de custo será implementada no âmbito do sistema de informação XisConnect, cujo desenvolvimento procede de forma gradual desde 2016. 
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Unidade Orgânica: DIVISÃO DE INFORMÁTICA E GESTÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS  Indicador     Objetivo 

 
Objetivo  Ações / Atividades Indicadores Meta 

Exec.  
31-dez A

 

N
A

 

A
C

S Observações Fonte de Inform. 
UO 

Respons. 
Partilhado 

com A
 

N
A

 

A
C

S 

34 

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

Desenvolvimento de um novo sítio 
para o IEM 

Data de aprovação do novo sítio do 
IEM (Ind. 8 QUAR) 
Peso: 100% 

31/ago 31/ago X      
Ata do Conselho 

Diretivo 
DIGIE - X   

35 
Garantir o 
funcionamento dos 
sistemas de informação 

Resolução de anomalias reportadas 
em 48h 

% de intervenções concluídas no 
prazo 
Peso: 100% 

80% 80,0% X      
Intranet - 

Intervenções 
técnicas 

DIGIE - X   

36 
Garantir a continuidade 
dos sistemas de 
informação 

Implementação novos procedimentos 
de cópias de segurança 

Data entrada em produção 
Peso: 100% 

31/mai 31/mai X      
Logs novo sistema 

de backups 
DIGIE - X   

37 
Disponibilizar de forma 
contínua dados e 
ferramentas informáticas 

Proposta para a Monitorização do 
Centro de Dados 

Data entrega proposta escrita 
Peso: 100% 

28/set 29/dez   X   

Foi dada prioridade 
a intervenções que 
não estavam 
previstas no plano 
de atividades 

E-mail DIGIE -  X  

38 
Apoiar processos de 
contratação pública 

Elaboração de peças processuais  
N. º de peças produzidas 
Peso: 100% 

6 6 X      E-mail DIGIE GATJ X   

39 
Garantir os outputs de 
dados a entidades 
externas 

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

80% 100,0% X      E-mail DIGIE - X   

40 
Garantir a qualidade do 
ambiente de trabalho 

Manutenção de instalações e 
equipamentos comuns 

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

85% 90,0% X      
Intranet - 

Intervenções 
técnicas 

DIGIE - X   
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Unidade Orgânica: GABINETE DE APOIO TÉCNICO E JURÍDICO  Indicador     Objetivo 

 
Objetivo  Ações / Atividades Indicadores Meta 

Exec.  
31-dez A

 

N
A

 

A
C

S Observações Fonte de Inform. 
UO 

Respons. 
Partilhado 

com A
 

N
A

 

A
C

S 

19 

Revisão das medidas 
ativas de Emprego e 
documentação de 
suporte 

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

Nº de portarias publicadas 
Peso: 100% 

5 10 X      JORAM GATJ DPPE X   

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

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

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

80% 46,9%   X   
 Indisponibilidade 
de recursos 
humanos 

Notas informativas GATJ -  X  

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

Emissão de parecer jurídico sobre 
questões apresentadas pelos serviços 

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

80% 81,0% X      Notas informativas GATJ - X   
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4.8. DESENVOLVIMENTO DE MEDIDAS PARA UM REFORÇO POSITIVO DO DESEMPENHO 

Apresentam-se, no quadro abaixo, os fatores que foram identificados para o ambiente interno (pontos 

fortes e pontos fracos) e ambiente externo (oportunidades e ameaças). 

Quadro I – Matriz SWOT do IEM 

PONTOS FORTES 

 Domínio estratégico do âmbito de atuação  

 Personalização do atendimento 

 Qualificação dos recursos humanos 

 Capacidade de mobilização de recursos para 

projetos 

 Progressiva melhoria do modelo de gestão por 

objetivos 

 Acessibilidade e localização das instalações 

 Descentralização do atendimento, através de 

núcleos e polos e de emprego 

PONTOS FRACOS 

 Escassez e envelhecimento de recursos humanos 

 Inexistência de um sistema de informação integrado 

(em curso) 

 Escassez de recursos financeiros 

 Elevada taxa de compromisso de verbas do 

Programa Operacional Madeira 14-20  

 Ausência de Sistema de Gestão da Qualidade 

 Instalações 

OPORTUNIDADES 

 Maior sensibilidade coletiva para a problemática do 

desemprego 

 Desenvolvimento do Sistema para a Gestão 

Integrada de Programas de Emprego (GIPE) 

 Parcerias com entidades externas e outros serviços e 

organismos da Administração Pública 

AMEAÇAS 

 Contingências orçamentais 

 Baixo nível de qualificação dos desempregados e 

baixo espírito empreendedor 

 Crise política, económica e social na Venezuela 

 

Os esforços empreendidos nos últimos anos permitiram uma melhoria na resposta do IEM ao problema 

do desemprego, tendo-se adaptado e aumentado as respostas que o IEM disponibiliza aos 

desempregados. No entanto, as medidas de austeridade impostas pelo desenvolvimento da crise dos 

mercados financeiros continuam a ter consequências nefastas sobre as condições do mercado de 

emprego, mantendo-se um elevado nível de desemprego. 

Em 2018 o IEM teve de fazer face a exigências acrescidas numa altura em que escasseiam as verbas de 

fundos comunitários e do orçamento regional face ao volume de solicitações de utentes e entidades 

empregadoras. 

Neste contexto de elevado desemprego, o papel do IEM é essencial, sendo fundamental continuar a 

fomentar a adesão às medidas ativas de emprego e desenvolver uma ação dinamizadora do 

ajustamento entre a oferta e procura de emprego.  
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Face ao balanço do último ano, devem continuar-se os esforços já desenvolvidos ao nível de todas as 

iniciativas e ações, em especial na inserção dos jovens, dos desempregados de longa duração em geral e 

das pessoas mais desfavorecidas face ao mercado de trabalho. 

Considera-se ainda que, o IEM deve manter, fomentar e aprofundar a metodologia de prospeção 

definida, ou seja, planificar contactos com os empregadores localizados em zonas escolhidas onde o 

desemprego registado seja mais elevado. A prospeção consiste em fornecer informações sobre os 

serviços prestados pelo IEM mostrando as vantagens de recorrer a estes serviços, promovendo a 

captação de ofertas de emprego e potenciando a criação de novos postos de trabalho. 

No que respeita às colocações, é fundamental manter e reforçar a prioridade à integração das pessoas 

que mais dificilmente encontram emprego, baseando a atuação do IEM num atendimento personalizado 

que confira uma maior responsabilização no percurso da procura de emprego por parte dos utentes 

desempregados. O Instituto deve ainda prosseguir no incentivo à procura de emprego e numa cada vez 

maior e melhor informação e orientação profissional. 

A nível interno, o IEM procedeu a diversas melhorias funcionais desde o final de 2009, de modo a 

garantir que a morosidade processual não afetasse a eficácia das suas respostas, bem como teve 

especial cuidado no controlo financeiro, prevenindo situações de indisponibilidade de verbas em 

momentos de maior afluxo de candidaturas, dado que ambas as situações podem constituir-se como 

fatores de não-mobilização perante as entidades empregadoras. Neste sentido, o Instituto definiu 

procedimentos e processos, uniformizou documentação de referência, criou e adaptou regulamentos e 

instrumentos de controlo e acompanhamento, e desenvolveu e melhorou os sistemas de informação 

existentes, assegurando uma maior integração das bases de dados, promovendo aumentos significativos 

de produtividade, qualidade e controlo. 

No entanto, continua a existir margem para progressos a nível dos instrumentos de apoio aos técnicos 

no decurso das suas funções, de monitorização da atividade e de suporte à decisão. Neste âmbito o IEM 

tem em curso a implemenção faseada da plataforma XisConnect, iniciada em 2016, que irá permitir a 

desmaterialização de documentos, a gestão de entidades e clientes e de dados auxiliares e a gestão dos 

programas de emprego, possibilitando a integração com sistemas externos ao IEM. Esta plataforma virá 

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

Uma medida determinante na melhoria do desempenho da organização é a melhoria da comunicação 

interna e o envolvimento dos colaboradores.  

O IEM tem feito esforços assinaláveis no sentido de fomentar o diálogo e a comunicação interna, 

promovendo maior contacto entre todos os colaboradores e prestando mais informação sobre as 

atividades em curso e projetos a implementar. Para esta atuação recorreu-se à realização de reuniões 

gerais e convívios informais, ao uso de placards informativos e ao correio eletrónico. Neste âmbito 

também o papel da intranet como dinamizador da comunicação interna poderá ser aprofundado, 

nomeadamente pela disponibilização de mais documentação de referência.  
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Ainda neste âmbito, o Instituto deverá aproveitar e potenciar as experiências adquiridas com a aplicação 

da gestão por objetivos, promovendo a identificação e avaliação de dificuldades e a sua solução. 

Finalmente, e de uma forma global, o desempenho do IEM deve estar alicerçado nas expectativas dos 

seus utentes, sejam eles desempregados ou entidades empregadoras. Melhorar o desempenho do IEM 

em todas as atividades mencionadas neste documento, passa pela medição da satisfação dos utentes, 

ou seja, pela análise e avaliação das necessidades e expectativas das entidades empregadoras e dos 

desempregados. 

Apesar dos resultados positivos obtidos desde 2010, continua a haver lugar a melhorias, nomeadamente 

em áreas tão sensíveis e importantes como a relação com os clientes e parceiros e a comunicação 

interna, com o recurso às tecnologias de informação e à maior integração de dados entre sistemas a 

prometerem ganhos de eficiência e organização que se repercutiriam significativamente no 

desempenho do IEM. 

Neste sentido foi estabelecido um plano de oportunidades de melhorias a implementar a longo prazo, e 

respetiva determinação das medidas a desenvolver em 2019, que sintetizamos na matriz seguinte: 

Plano de Melhorias para 2019 

Oportunidades de melhorias a 

implementar a longo prazo 

Oportunidades de melhorias a 

implementar a médio e curto prazo 
Medidas planeadas para 2019/2020 

Monitorizar melhorias através do 

sistema de avaliação da satisfação e 

criar condições para audição dos 

colaboradores nas diferentes fases 

de formulação da estratégia 

 Criar condições que permitam a audição 

dos colaboradores; 

 Criação de um ciclo anual de gestão 

participativa. 

 Aplicação de um plano de reuniões para 

auscultação de dirigentes e colaboradores. 

Reforço do nível motivacional dos 

colaboradores do IEM 

 Diagnóstico anual das necessidades de 

formação profissional; 

 Criação de uma cultura organizacional 

virada para a motivação. 

 Levantamento das necessidades de formação 

junto dos colaboradores e dos dirigentes 

intermédios; 

 Partilha de conhecimentos e experiências entre 

colaboradores. 

Garantir a qualidade da informação 
Aprofundar a integração e validação de 

dados nos sistemas de informação 

 Melhorar a validação de inputs nos sistemas de 

informação; 

 Desenvolvimento de funcionalidades para o 

acompanhamento de projetos de criação de 

postos de trabalho; 

 Melhorar a comunicação de dados entre sistemas 

em uso no IEM 

Agilizar procedimentos 
Otimizar o trabalho e evitar a duplicação 

de tarefas e dados 

 Elaboração/revisão de manuais de procedimentos; 

 Possibilitar o registo nos sistemas de informação 

de toda a informação necessária a diversas fases 

dos projetos, evitando a duplicação de registos 

complementares ao longo do processo. 

 Desenvolver a geração de documentos tipificados, 

pelo SIGPE. 

 Concluir a introdução de procedimentos de custos 

simplificados para o processamento de bolsas 

mensais 
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Oportunidades de melhorias a 

implementar a longo prazo 

Oportunidades de melhorias a 

implementar a médio e curto prazo 
Medidas planeadas para 2019/2020 

Agilizar procedimentos 
Otimizar o trabalho e evitar a duplicação 

de tarefas e dados 

 Iniciar um processo de certificação da qualidade 

 Centralização da informação legal e institucional 

de interesse comum - Repositório interno 

 Implementar o arquivo físico permanente que 

servirá de suporte à gestão da circularização da 

correspondência do IEM 

Garantir a disponibilização eficiente 

dos elementos de informação 

necessários aos diferentes 

utilizadores 

Reduzir os tempos de resposta 

 Implementar uma funcionalidade de controlo dos 

prazos dos projetos pelas diferentes fases do 

processo. 

Promover o acompanhamento dos 

projetos de criação de postos de 

trabalho apoiados  

Minimizar os incumprimentos das 

entidades apoiadas 

 Prosseguir com a promoção de visitas de 

acompanhamento da atividade dos PEED e CPE 

Monitorizar o grau de 

conhecimento dos clientes externos 

relativamente às atividades 

desenvolvidas pelas diferentes áreas 

do IEM 

 Divulgação das atividades junto dos 

clientes externos, através de planos de 

divulgação, imprensa escrita e manuais 

de procedimentos. 

 Criação de Portal de empreendedores 

apoiados e grupo de partilha numa rede 

social 

 Promover evento de divulgação da atividade 

desenvolvida pelos Polos de Emprego; 

 Realização de ações de informação e divulgação 

em todos os concelhos da região dirigidos a 

públicos desempregados específicos; 

 Criação de portal de empreendedores apoiados 

Aproveitar ganhos de eficiência 

proporcionados pelas novas 

tecnologias 

Fomento da utilização de tecnologias de 

comunicação para reduzir custos e agilizar 

processos e a comunicação com os utentes 

do IEM 

 Prosseguir com o desenvolvimento da plataforma 

XisConnect; 

 Prosseguir com o desenvolvimento e evolução do 

sistema de informação de apoio ao Centro de 

Emprego atualmente em uso no IEM. 

Assegurar a resposta a grupos 

particularmente vulneráveis a 

situações de desemprego 

Monitorizar a intervenção sobre públicos 

prioritários no âmbito do PRE 

 Criação de programas de emprego específicos para 

grupos mais vulneráveis; 

 Criação de programa de emprego para a 

conciliação entre a vida familiar e profissional; 

 Incorporação/melhoria de mecanismos de 

discriminação positiva. 

Dinamizar e reforçar os serviços de 

informação e aconselhamento 

 Reforçar o acompanhamento de 

desempregados de difícil colocação / 

desempregados desfavorecidos 

 Promover o acompanhamento de 

subsidiados 

 Assegurar a formação contínua dos animadores. 

 Aprofundar a atuação dirigida ao atendimento 

personalizado de grupos de desempregados 

identificados como de difícil colocação, alargando 

o público-alvo em função dos recursos disponíveis. 

 Desenvolver novas funcionalidade nos sistemas de 

informação para a aplicação e monitorização mais 

eficiente do Plano Pessoal de Emprego 
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4.9. AVALIAÇÃO FINAL 

Analisada a atividade desenvolvida pelo IEM ao longo do ano 2018, o grau de cumprimento dos 

objetivos e a afetação dos recursos disponíveis, financeiros e humanos, conclui-se que o desempenho 

global da organização durante o ano apresenta-se positivo. Todos os 9 objetivos definidos foram 

atingidos, dos quais 6 alcançaram a meta de superação, apurando-se uma avaliação quantitativa do 

serviço de 119,1%. 

Importa destacar que a atividade do IEM decorrente da sua missão e atribuições foi integralmente 

cumprida, com resultados positivos patentes nos objetivos de eficácia (122,9%), eficiência (123.0%) e 

qualidade (103,9%), e nas atividades previstas no objetivo estratégico “OE 1 - Promover o emprego e a 

empregabilidade”, das quais 5 dos 6 objetivos foram superados. 

Os resultados alcançados pelo IEM, ao nível da inserção de jovens, da criação de emprego e da 

prevenção do desemprego de longa duração, contribuíram para diminuir os níveis de desemprego ao 

longo do ano de 2018. 

Não obstante os constrangimentos internos e externos, o IEM implementou diversas medidas, tendo em 

vista a simplificação, a modernização e a eficiência dos serviços prestados, procurando reforçar as 

medidas de prevenção e combate ao desemprego e melhorar a satisfação dos seus utentes.  

Ao longo de 2018, o esforço do IEM transparece claramente no elevado número de participações em 

programas de emprego, no esforço realizado no âmbito da Iniciativa da Garantia Jovem na Região, no 

elevado volume de ofertas captadas e na melhoria do número de colocações realizadas, no elevado 

volume de utentes abrangidos em intervenções de informação e orientação profissional e na 

prossecução da aplicação do Plano Pessoal de Emprego.  

A estes resultados devem ser associados os esforços de divulgação e aproximação aos utentes e a 

continuação do esforço de ajustamento dos programas de emprego às necessidades identificadas no 

mercado de trabalho atual e aos recursos disponíveis, bem como de simplificação e agilização 

processual. 

O Instituto definiu um plano de melhoria para 2019, integrado num quadro global de longo prazo, 

dando continuidade às orientações definidas e visando dar respostas aos fatores que influem no 

cumprimento da sua missão e colmatar os pontos fracos identificados. 

Desta forma, e tendo presente o disposto no presente documento de autoavaliação e na alínea a) do  

n. º1 do artigo 17º do Decreto Legislativo Regional n.º 27/2009/M, o IEM considera que a avaliação 

final do seu desempenho no ano 2018 justifica a menção qualitativa de “Desempenho Bom”. 

 



 

 

 

ANEXO I 

QUAR - Quadro de Avaliação e Responsabilização 

(Estrutura do SIADAP - RAM 1) 



 

 

 

 

 

 

Quadro de Avaliação e Responsabilização - 2018

Revisão aprovada pela Exma. Sra. Secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, em 12 de setembro de 2018Aprovado pela Exma. Sra. Secretária Regional dos Assuntos Sociais, em 01 de março de 2018

Secretaria Regional da Inclusão e  Assuntos Sociais
Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM

Objetivos estratégicos (OE):

OE1 Promover o emprego e a empregabilidade

OE2 Promover a modernização e reforço da intervenção do IEM

OE3 Reforçar a eficiência e a qualidade do serviço prestado

Objetivos Operacionais
Resultado 

31-dez
Classificação

EFICÁCIA Ponderação de 60%

OB1 Ponderação de 30 %

Inserir 1.500 

desempregados no 

mercado de trabalho 

(OE1)

ind 1

Peso

Nº de colocações efetuadas ao longo 

do ano

100%

1.500 1.500 < 1 500 >= 1 550 1.938 Superado +29,2%

OB2 Ponderação de 30%

Abranger 4.450 

desempregados em 

medidas ativas de 

emprego (OE1)

ind 2                           

Peso

Nº de desempregados abrangidos em 

medidas ativas de emprego

100%

4.600 4.450 < 4 450 >= 4 600 5.510 Superado +23,8%

OB3 Ponderação de 20%

Captar 2.400 ofertas de 

emprego (OE1)

ind 3    

Peso

Nº de ofertas captadas ao longo do 

ano

100%

2.300 2.400 < 2 400 >= 2 500 3.015 Superado +25,6%

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 < 2 500 >= 2 750 2.734 Atingido +9,4%

EFICIÊNCIA Ponderação de 20%

OB5 Ponderação de 40%

Garantir que 70% dos 

pedidos de pagamento 

são despachados em 30 

dias uteis (OE1 e OE3)

ind 5

Peso

% de pedidos  de pagamento PIC e 

PEED, entrados em 2018, despachados  

em 30 dias úteis

100%

- 70% < 70% >= 75% 81,4% Superado +16,3%

OB6 Ponderação de 60%

Garantir um índice de 

satisfação das ofertas 

igual ou superior a 45% 

(OE1 e OE3)

ind 6

Peso

Índice de satisfação das ofertas de 

emprego

100%

- 45% < 45% >= 50% 57,4% Superado +27,6%

QUALIDADE Ponderação de 20%

OB7 Ponderação de 40%

Abranger 95% dos 

trabalhadores em ações 

de formação ao longo 

do ano (OE3)

ind 7

Peso

% de trabalhadores abrangidos por 

ações de formação ao longo do ano

100%

- >= 95% < 95% >= 98% 95,8% Atingido +0,8%

OB8 Ponderação de 30%

Melhorar o output  de 

informação para as 

entidades e cidadãos 

(OE2 e OE3)

ind 8

Peso

Data de aprovação do novo sítio do 

IEM

100%

- 31/ago >= 01/set <= 31/jul 31/ago Atingido +0,0%

OB9 Ponderação de 30%

Garantir que pelo 

menos 80% dos clientes 

inquiridos se situam no 

nível Satisfeito  e Muito 

Satisfeito  (OE3)

ind 9

Peso

% de clientes com grau médio de 

satisfação no nível Satisfeito  e Muito 

Satisfeito

100%

- 80% < 80% > 85% 89,6% Superado +12,0%

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

Concretização
Desvios

Meta 

Ano n-1 

Meta 

Ano n

Não 

atinge
Supera
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Secretaria Regional da  Inclusão e  Assuntos Sociais
Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM

MEIOS DISPONIVEIS

Recursos Humanos Executados Desvio

Dirigentes - Superior 20 60 59 -1

Dirigentes - Intermédios 16 112 110 -2

Carreira de  técnico superior 12 348 311 -37

Carreiras e corpos especiais 10 20 31 11

Carreiras e categorias subsistentes 10 160 152 -8

Carreira de assistente técnico 8 216 189 -27

Carreira de assistente operacional 5 65 60 -5

TOTAL - 981 912 -69

ORÇAMENTO DO IEM,IP-RAM - 2018 - DESPESA
euros

Orçamento (M€) Realizado Desvio

FUNCIONAMENTO

Despesas com o Pessoal -119.631

Outras despesas -12.738

Subtotal -132.369

PIDDAR

Plano Regional de Emprego -3.355.251

Atual. Aplicação de Gestão dos Programas de Emprego -307.602

Atual. Aplicação de Gestão de Desempregados -35.000

Grow RUP -60.916

Subtotal -3.758.769

TOTAL GERAL -3.891.138

Nº de Efectivos no Organismo Dif.ª

98 -2

Avaliação Desempenho do Serviço Avaliação Desempenho

Eficácia 122,9%

Eficiência 123,0%

Qualidade 103,9%

Avaliação Final do Serviço 119,1% Bom

20%

20%

100%

60%

21.317.229 17.558.460                      
23.936.550 20.045.412                      

Em 31.12.2017 Em 31.12.2018

96

Ponderação Avaliação Qualitativa

* Tem por base os valores considerados para orçamento estimado, aquando da elaboração do QUAR. Em 31 de dezembro de 2018 a 

dotação corrigida correspondia a 26.866.415 €, dos quais 2.536.880 € afetos ao funcionamento e 24.329.535 € ao PIDDAR.

376.898 69.296                              
35.000 -                                     
78.300 17.384                              

20.827.031 17.471.780                      

Pontuação Planeados

Estimado *

2.580.567 2.460.936                        
38.754 26.016                              

2.619.321 2.486.952                        

129,2%

123,8%

125,6%

109,4%

116,3%

127,6%

100,8%

100,0%

112,0%

Ind.1

Ind.2

Ind.3

Ind.4

Ind.5

Ind.6

Ind.7

Ind.8

Ind.9

EFICÁCIA

QUALIDADE

EFICIÊNCIA

2,6

21,3

2,5

17,6

Funcionamento PIDDAR

Recursos Financeiros 
(milhões de euros)

981
912

Pontos Planeados Pontos Executados

Recursos Humanos



 

 

 

 

Explicitação de fórmulas de cálculo dos indicadores

Indicadores

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

2018, despachados  em 30 dias úteis

Ind. 6 - Índice de satisfação das ofertas de emprego

Ind. 7 - % de trabalhadores que frequentaram pelo menos 21 

horas de formação ao longo do ano

Ind. 9 - % de clientes com grau médio de satisfação no nível 

Satisfeito  e Muito Satisfeito

Listagem das Fontes de Verificação

Fonte de verificação

Ind. 6 - Índice de satisfação das ofertas de emprego

Ind. 9 - % 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

Ofertas satisfeitas ao longo do ano / (ofertas transitadas + ofertas recebidas ao longo do ano) x 

100

Sistema CRE

Ind 8 - Data de aprovação do novo sítio do IEM Ata do Conselho Diretivo

Ind. 7 - % de trabalhadores abrangidos por ações de formação ao longo do ano Sistema SIAG-AP, listas de presenças e certificados

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 / Sistema CRE

Ind. 5 - % de pedidos  de pagamento PIC e PEED entrados em 2018, despachados  em 30 dias 

úteis
SIGPE e Sistema de monitorização da DPPE

[ 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

Indicadores

Ind 1 - Nº de colocações efectuadas
Boletim do Mercado de Emprego / Sistema de Apoio ao Centro de 

Emprego (CRE)

Ind 2 - Nº de desempregados abrangidos por medidas ativas de emprego
Informação Mensal das Medidas de Emprego / Sistema Integrado 

de Gestão de Programas de Emprego (SIGPE)

Fórmula de cálculo
[ Nº de pedidos de pagamento no âmbito dos programas PIC e PEED entrados em 2018 

analisados no prazo de 30 dias úteis desde a sua recepção / Nº de pedidos pagamento no 

âmbito dos programas PIC e PEED entrados em 2018 ] x 100

[ Nº de trabalhadores que frequentaram pelo menos 21 horas de formação ao longo do ano / Nº 

de trabalhadores ] x 100


