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SIGLAS 

AD&C - Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P. 

BREPP - Beneficiário Responsável pela Execução das Políticas Públicas 

CD - Conselho Diretivo 

CE - Centro de Emprego 

CRE - Sistema de Informação de Apoio ao Centro de Emprego 

DGCI - Direção-Geral dos Impostos  

DAF - Direção Administrativa e Financeira 

DPE -Direção de Programas de Emprego 

DRAPMA - Direção Regional da Administração Pública e Modernização Administrativa 

DROT - Direção Regional do Orçamento e Tesouro 

DRP - Direção Regional do Património 

IDR - Instituto de Desenvolvimento Regional 

IEM - Instituto de Emprego da Madeira 

IGF - Inspeção-Geral de Finanças 

PRE - Plano Regional de Emprego 

QUAR - Quadro de Avaliação e Responsabilização (estrutura do SIADAP-RAM 1) 

RAM - Região Autónoma da Madeira 

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 

SIGPE - Sistema Integrado de Gestão de Programas de Emprego 

SIIFSE - Sistema Integrado de Informação do Fundo Social Europeu 

SRIC - Secretaria Regional da Inclusão Social e Cidadania 
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1. O IEM, IP-RAM 

Enquadramento legal 

O Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM, criado a 18 de abril de 2009 pelo Decreto Legislativo Regional  

n.º 11/2009/M, de 17 de abril, alterado e republicado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 3/2013/M, de 2 de 

janeiro, 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. 

De acordo com a estrutura do Governo regional aprovada através do Decreto Regulamentar Regional n.º 8-

A/2019/M, de 19 de novembro, o Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM está sob a tutela da Secretaria 

Regional de Inclusão Social e Cidadania. 

Com a entrada em vigor da Portaria n.º 583/2019, de 7 de outubro, que revogou a Portaria n.º 151/2012, de 29 de 

novembro, a organização interna dos serviços do IEM, IP-RAM foi alvo de uma a reestruturação com o intuito de 

dotá-lo de uma estrutura orgânica mais adequada à dimensão das exigências e das responsabilidades que 

decorrem da sua atividade.  

 

Atribuições  

O IEM exerce a sua atividade sob tutela da Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania, sendo as suas 

principais atribuições: 

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

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

das políticas de emprego;  

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 

O ano de 2021 ficou marcado por uma rápida recuperação da atividade económica e do emprego após o profundo 

efeito da Covid-19 nas economias mundial, nacional e regional, embora a ritmos diferentes, entre países 

desenvolvidos, mais rápidos, e os países menos desenvolvidos, cuja recuperação para níveis anteriores à crise 

pandémica levará com toda a certeza largos meses ou até anos. 

Na Europa, o crescimento económico registado na primeira metade de 2021 superou as expectativas, com o 

consumo privado e particularmente o turismo a estimular a recuperação. No entanto, no segundo semestre de 

2021, a economia europeia enfrentou novos constrangimentos, com as frequentes interrupções na cadeia de 

abastecimento de bens e matérias-primas, enquanto que muitas indústrias e serviços enfrentaram escassez de 

trabalhadores em grande escala. As novas vagas de contágio e a nova variante Ómicron vieram também impor a 

reintrodução de medidas de contenção em diversos países, perturbando os setores de serviços, incluindo lazer e 

turismo, enquanto que de forma geral começaram a sentir-se os efeitos do elevado preço da energia. 

A União Europeia no seu conjunto atingiu o nível de Produto Interno Bruto anterior à pandemia no terceiro 

trimestre de 2021, prevendo-se que todos os Estados-Membros venham a ultrapassar este marco no final de 2022. 

As previsões económicas da Comissão Europeia no inverno de 2022 apontam para uma expansão notável de 5,3 % 

em 2021, que deverá desacelerar para valores de 4,0 % em 2022 e 2,8 % em 2023. 

Também em Portugal o crescimento alcançado em 2021 foi superior ao esperado pelo Governo. O resultado de 

4,9%, o valor mais elevado desde 1990, após uma diminuição histórica de 8,4% em 2020, levou Governo a afirmar 

que o país poderá ultrapassar os níveis pré-pandemia já no 1º semestre de 2022. O Governo Regional, na 

apresentação do Orçamento Regional para 2022, estimou um crescimento de 7,8% para a Região, acima dos 

valores nacionais e europeus. 

Evidência desta recuperação é o aumento do nível do emprego e a redução substancial da taxa de desemprego em 2021.  

Efetivamente, a Comissão Europeia alertou nas suas previsões de novembro de 2021, que se verificava já escassez 

de mão de obra nos setores em que a retoma da atividade tem sido mais acentuada, fenómeno que se registava 

também na Região e no país, dado o elevado peso do turismo. 

Os dados do Eurostat demonstram a recuperação do emprego com a taxa dos 20 aos 64 anos a atingir 73,1% em 

2021, acima dos 72,7% de 2019. Portugal na 13ª posição regista um valor de 75,9%, bem acima média europeia e 

da zona euro (72,5%). Segundo o INE, a RAM apresenta uma taxa de 70,5% em 2021, um valor significativamente 

superior a 2020 (68,9%) mas ainda abaixo do valor de 2019 (71,6%). 

Quanto à taxa de desemprego, apesar de ter reduzido em 2021 comparativamente a 2020, este indicador não 

atingiu ainda, em media anual, os valores de 2019. A União a 27 países regista uma taxa de 7,0%, 0,2 pontos 

percentuais (p.p.) acima do valor anterior à pandemia. Com uma taxa de 6,6% Portugal, um dos países do sul da 

Europa, que foram mais afetados pela quebra do turismo, ocupa a 12ª posição no ranking liderado pela Espanha 
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(14,8%) e pela Grécia (14,7%), que se demarcam claramente da Itália, que ocupa o 3º lugar com 9,5%. Para além 

de apresentar um valor significativamente abaixo à média europeia, Portugal conseguiu alcançar uma taxa de 

desemprego inferior em 0,1 p.p. à de 2019. 

Na Região e tendo em consideração as médias anuais, a situação não é tão favorável, com a taxa de desemprego a 

fixar-se em 7,9% para 2021, a meia distância entre os 7,4% de 2019 e os 8,4% de 2020. Contudo os dados 

trimestrais permitem observar um valor de 6,6% no 4º trimestre de 2021, o segundo menor valor trimestral desde 

o início da série em 2011, sendo significativamente inferior aos 7,4% registados no 4º trimestre de 2019. 

Segundo o relatório World Economic Situation and Prospects 2021 da ONU, a perda de empregos foi o impacto 

mais visível da pandemia, afetando mais particularmente as pessoas com baixo nível de qualificação e de 

rendimentos e os que não puderam trabalhar remotamente. A Organização Internacional do Trabalho (OIT), no 

seu relatório da sobre as Perspetivas de Emprego no Mundo, constatou também a vulnerabilidade de grupos 

específicos, com a crise a afetar mais as mulheres e os mais jovens. 

Contudo, esta situação não é clara na União Europeia a 27 países, com a taxa de desemprego feminina, superior à 

masculina, como é habitual, a crescer menos que a taxa masculina em 2020 (0,4 p.p. vs 0,5 p.p.), embora o 

desemprego esteja a reduzir-se mais rapidamente para os homens em 2021 (-0,3 p.p. vs -0,2 p.p.). Também em 

Portugal o padrão não se verificou com o desemprego masculino a aumentar significativamente em 2020 (+0,8 

p.p.) fixando-se em 2021 em 6,3%, um valor superior ao de 2019 (6,0%), enquanto que as mulheres viram a sua 

taxa de desemprego reduzir-se em 2020 e em 2021, estando com 6,9% em 2021 significativamente abaixo dos 

7,3% de 2019. 

Em sentido contrário e de acordo com as observações a nível mundial, o desemprego na RAM em 2020 e 2021 

teve maior impacto nas mulheres. Os dados do INE/DREM, apresentam uma variação de +1,2 p.p. em 2020 no 

desemprego para as mulheres e de +0,7 p.p. para os homens. No mesmo sentido e tendo presente a quebra de 

série em 2021, a comparação entre estes valores expõe o agravamento do desemprego feminino para 8,3% (+0,2 

p.p.) enquanto o valor masculino se reduz para 7,4% (-01 p.p.). 

Na região é também claro que o maior impacto da crise pandémica centrou-se nos contratos a termo certo, com o 

nível de emprego a reduzir-se marcadamente (de 20,1 mil pessoas em 2019 para 16,8 mil em 2020 e 16,0 mil em 

2021) enquanto que a população com contrato sem termo se manteve estável em 2020 (81,7 mil pessoas) e 

aumentou drasticamente em 2021 (86,9 mil pessoas). 

De acordo com os dados do Eurostat a taxa de desemprego dos jovens até aos 25 anos situa-se em 16,6% em 

2021, um valor superior em 1 p.p. ao de 2019 e mais do dobro da taxa de desemprego global (7,0%). Portugal 

apresenta uma taxa de 23,4%, a que corresponde o 5º lugar do ranking decrescente, atrás da Grécia (35,5%), 

Espanha (34,8%), Itália (29,7%) e da Suécia (24,7%). Destaca-se quer Portugal, quer a Suécia aumentaram este 

indicador face a 2020, no caso Português em sentido contrário à tendência global do desemprego.  

A RAM com um valor de 31,0% em 2021, destaca-se como a região do país com a maior taxa de desemprego 

jovem. Embora alto, este valor é significativamente inferior aos valores que se registaram em 2013 (51,8%) ou 
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ainda em 2016 (37,4%). Adicionalmente, importa referir que, face aos dados disponíveis, a região reduz o 

desemprego jovem em 2021, enquanto o Norte e a Área Metropolitana de Lisboa vêm este indicador agravar-se. 

Assim em termos médios o INE/DREM estima um total de 2,3 milhares de jovens desempregados com menos de 

25 anos em média anual de 2021, contribuindo para o total nacional de 76,5 jovens em situação de desemprego. 

O início de uma crise no emprego tem sempre como efeito imediato a redução da proporção de desemprego de 

longa duração, face ao grande afluxo de novos desempregados. Contudo, registou-se um decréscimo em termos 

absolutos em 2020 quer no país, quer na Região. Passados mais de 12 meses do início da crise, o número médio de 

desempregados de longa duração em 2021 aumentou em ambos os territórios. A nível nacional os 164,9 milhares 

de desempregados de longa duração correspondem a 48,7% do total de inscritos, num nível ainda inferior ao de 

2019, quer em número (169,4 mil pessoas), quer em proporção (49,9%). Na Madeira, o desemprego de longa 

duração abrangeu em média 5,6 mil pessoas em 2021, um valor inferior ao de 2019, mas que corresponde a 54,9% 

da população desempregada. 

No final de dezembro de 2021 estavam inscritos 14.482 desempregados no IEM, um número bastante inferior ao 

registado no final do ano anterior (-5.634 inscritos; -28,0%) e ao de 2019 (-5,5%). Entre os desempregados inscritos 

no fim do ano, 61,3% (8.882) estavam em situação de desemprego de longa duração e 11,9% (1.717 inscritos) 

eram jovens com menos de 25 anos. Ambos os grupos referidos apresentaram diminuições face ao mês homólogo, 

com o número de candidatos com menos de 12 meses de inscrição a evidenciar um crescimento face a 2019 

(+15,3%), enquanto os jovens apresentam um valor moderadamente inferior (-4,1%). 

De forma sintética, apesar da melhoria verificada nos principais indicadores do mercado de emprego, o IEM deve 

continuar a orientar a sua atuação para o combate e prevenção do desemprego nos grupos com maiores 

dificuldades de inserção profissional, entre os quais se destacam os mais jovens e os desempregados de longa 

duração, mas também os grupos particulares com maiores dificuldades de reinserção profissional, para os quais 

não são divulgados dados estatísticos a nível regional. 
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Política pública de emprego 

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

definida pelo Programa de Governo e instrumentos resultantes da Estratégia Europeia para o Emprego. 

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.  

Elencam-se as orientações estratégicas definidas no âmbito da política de emprego no âmbito direto de atividade 

do IEM, expressas no Programa do XIII Governo Regional da Madeira, e respetiva atuação para o seu 

cumprimento, no período de outubro 2019 até dezembro de 2021: 

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

Após a reformulação de diversos programas em 2018 e 2019, o IEM prosseguiu a revisão dos programas de 

emprego, com a criação, em fevereiro de 2020, do Programa CRIEE – Criação de Empresas e Emprego. Este que 

veio revogar o Programa de Estímulo ao Empreendedorismo de Desempregados, incorporando novos apoios aos 

promotores, simplificando processos pagamentos e recompensando projetos que promovem a sustentabilidade e 

competitividade da economia regional. Destaca-se também a reformulação do Programa de Incentivos à 

Contratação, em março de 2021, no sentido de abranger o trabalho a tempo parcial e de forma a estimular 

iniciativas no âmbito da economia azul, verde ou circular e/ou em áreas de baixa densidade populacional. 

As medidas de combate e prevenção da pandemia implementadas a partir de março de 2020 tiveram forte 

impacto nas atividades da região, exigindo que se procedesse à adoção de ações que minimizassem os efeitos 

sociais e económicos. Neste sentido o IEM aumentou a aprovação de todos os programas existentes, com mais 

intensidade nos programas ocupacionais e estágios, e preparou diversas medidas temporárias e excecionais, 

nomeadamente: 

- Criação do Programa de Apoio ao Reforço de Equipas Sociais e de Saúde – PARESS, com o objetivo de 

reforçar as equipas das instituições públicas e privadas sem fins lucrativos e do setor solidário com 

atividade nas áreas social e da saúde. 

Esta medida foi criada em 2020 e reformulada em 2021, no sentido de inserir melhorias nos processos 

e simplificando os apoios, enquanto se reforçou o incentivo à adesão por parte dos desempregados e 
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das entidades beneficiárias, entrou em vigor no dia 16 de maio e vigorou até 31 de agosto de 2021, 

tendo sido colocados 453 desempregados com um montante global de 592.374,37 euros. 

- Medida de apoio financeiro complementar aos Trabalhadores Independentes e Sócios-gerentes. 

O IEM assumiu o pagamento de um apoio financeiro complementar, de igual montante ao apoio 

extraordinário apurado pelo Instituto de Segurança Social, a atribuir aos trabalhadores independentes, 

bem como aos sócios-gerentes de sociedades e aos membros de órgãos estatutários de fundações, 

associações ou cooperativas, e aos trabalhadores em situação de desproteção económica e social. Este 

apoio mensal foi atribuído por iguais períodos aos apoios previstos e aprovados pelo ISSM, IP-RAM, de 

acordo com a Portaria n.º 265/2020 de 5 de junho. 

Em 2020 e 2021 foram efetuados 19.309 pagamentos, abrangendo 3.366 beneficiários, num montante 

global de 7.033.934,11 euros 

- Complemento Social Regional para os trabalhadores em Lay-off, para mitigar a perda de rendimento 

familiar. O IEM atribuiu apoios aos trabalhadores abrangidos pelo regime de lay-off, simplificado ou não, 

ou pelo apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade, nos meses de julho e agosto de 2020. 

Ao abrigo da Portaria n.º 442/2020 de 14 de agosto, alterada pela Portaria 473/2020 de 3 de setembro, 

foram efetuados 5.080 pagamentos, num montante de 926.005,71 euros, abrangendo 3.667 

trabalhadores. 

- Incentivo Regional à normalização da atividade empresarial - Atribuição, pela Portaria n.º 441/2020 de 

14 de agosto, de um apoio financeiro, de natureza temporária e excecional, às empresas abrangidas no 

apoio extraordinário à manutenção do contrato de trabalho e que submeteram candidatura ao IEM até 

final de novembro 2020. Este apoio pode atingir o valor da retribuição mínima mensal em vigor na 

Região Autónoma da Madeira, por cada posto de trabalho em regime de lay-off. 

Em 2020 e 2021 foram aprovadas candidaturas de 840 entidades da região, a que corresponderam 

6.967 postos de trabalho, num montante de 3.065.363,59 euros. 

- Antecipação de pagamentos de incentivos à contratação de desempregados, às entidades apoiadas pelo 

IEM, no âmbito de medidas de criação de emprego.  

Ao abrigo desta medida, criada pela Portaria n.º 121/2020, de 8 de abril as entidades apoiadas pelo 

IEM, no âmbito das medidas, Programa de Incentivos à Contratação (PIC), Estágios Profissionais (EP), 

Reativar Madeira, PROJOVEM, Programa Experiência Jovem (PEJ), Formação Emprego (FE), 

PROFAMÍLIA, Estímulo à Vida Ativa (EVA), Programa de Ocupação Temporária de Desempregados (POT) 

e Medida de Apoio à Inserção de Subsidiados (MAIS), recebem a antecipação dos montantes aprovados 

para a criação de postos de trabalho, numa única prestação.  

Esta medida foi alargada de modo a todas as candidaturas que entraram no IEM até dia 30 de 

novembro de 2021, que sejam aprovadas e criem postos de trabalho até 28 de fevereiro de 2022. 
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Ao abrigo desta medida foram antecipados apoios relativos a 1.353 postos de trabalho, num montante 

global de 7.324.753,22 euros pagos. 

- Aumento do valor atribuído sob a forma de Prémios de Emprego, como medida de estímulo à 

contratação de desempregados inscritos no IEM num período de maior incerteza e menor atividade 

económica, enquanto simultaneamente se reforçou a tesouraria das entidades empregadoras. Com 

esta medida, para todas as candidaturas que entraram no IEM até dia 30 de novembro de 2021, que 

sejam aprovadas e criem postos de trabalho até 28 de fevereiro de 2022, o apoio passou a ser aferido 

com base na retribuição mínima mensal garantida em vigor na Região Autónoma da Madeira, ao invés 

do Indexante dos Apoios Sociais. 

- Pagamento integral das bolsas de formação/compensação mensal dos Programas ocupacionais e de 

Estágio - Entre 14 de março e 15 de abril foram garantidos aos ocupados/formandos em programas 

ocupacionais e de estágios o pagamento das bolsas de formação/compensação mensal na “Medida de 

Apoio à Inserção de Desempregados” (MAIS), “Programa de Ocupação Temporária de Desempregados” 

(POT), Estágios Profissionais (EP) e Estágios Profissionais na Administração Pública (EPAP) promovidos 

pelo IEM, decorrentes das seguintes situações: isolamento profilático; acompanhamento a filhos; 

encerramento ou redução temporária da atividade da entidade enquadradora/promotora, durante a 

vigência das medidas de contenção da COVID-19. No âmbito desta medida foram abrangidos 804 

participantes, num total de 185.056 euros de comparticipação financeira do IEM. 

- Criação de um apoio Social aos participantes nas medidas de Estágio e programas ocupacionais em 

caso de suspensão dos contratos de formação/ocupação por parte das entidades enquadradoras e 

diferimentos dos termos dos projetos.  

Entre 16 de abril e 30 de junho possibilitada a suspensão dos contratos de formação/ocupação nas 

medidas de estágio e programas ocupacionais, desde que manifestada pela entidade enquadradora. 

Nestas situações, através do IEM, foi assegurado a atribuição de um apoio social (80% do IAS) aos 

participantes pelo período de suspensão dos programas, libertando as entidades da sua 

comparticipação, e o diferimento dos projetos nas entidades enquadradoras pelo tempo que estiveram 

parados. No âmbito desta medida temporária foram apoiados 242 participantes, com um custo de 

160.227 euros. 

- Através da segunda alteração introduzida à Portaria n.º 121/2020 pela Portaria n.º 288/2020 de 30 de 

junho, o IEM garantiu aos estagiários cujos contratos de estágio não tenham prosseguido no 

contexto de pandemia, excecionalmente, a participação em idêntico programa de estágio desde que 

não tenham completado dois terços do programa e reúnam as restantes condições de acesso definidas 

nas respetivas portarias. 

- Prolongamento da duração programas de estágio em mais 3 meses comparativamente à duração 

anterior. Com este prolongamento visa-se potenciar a contratação pós programa e apoiar as entidades 

nos seus custos de funcionamento, tendo em consideração o caráter temporário da crise atual, 
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enquanto se pretende evitar uma dependência de apoios públicos que um prazo mais alargado poderia 

desencadear. Um fator importante a reter é que a maioria dos estágios passa a ter 12 meses de 

duração, permitindo o acesso a prestações de desemprego aos participantes não contratados no final 

da participação. 

Esta medida entrou em vigor em setembro de 2020 e abrange as candidaturas entradas até ao final de 

março de 2022, tendo sido possível prorrogar 1.349 estágios profissionais até ao final de 2021. Com o 

fim desta medida, o IEM optou por prolongar definitivamente a duração dos seus estágios. 

- Aumento das comparticipações públicas nos programas de estágio em entidades privadas, incluindo 

as entidades da economia social, de modo a incentivar a integração de desempregados e a ultrapassar 

as dificuldades de liquidez destas. A taxa de comparticipação passa para um valor de 95% quando 

anteriormente variavam entre 65% e 85%  e para 100% na medida Experiência Garantia do PROJOVEM, 

ficando o remanescente a cargo da entidade empregadora que suporta igualmente os encargos com a 

segurança social, subsídios de alimentação e de transporte. Esta medida aplicou-se às prorrogações de 

estágios já iniciados e à totalidade das participações aprovações a partir da entrada em vigor  da 

portaria, tendo também sido atribuída a projetos aprovados cujas participações ainda não tinham 

iniciado, tendo como limite, após alargamento sucessivos, as candidaturas apresentadas até ao final de 

março de 2022. Até ao final de 2021 foram abrangidas um total de 1.211 participações. 

- Criação do Programa Qualificar + para Empregar como uma resposta à necessidade de reconversão 

profissional dos desempregados para uma maior sustentabilidade e competitividade da economia. O 

cenário de pandemia apenas veio reforçar a utilidade deste programa de formação,  num cenário de 

restrição a atividades económicas ligadas ao turismo e em que surgem novas exigências noutros setores, 

como o social e de saúde e das novas tecnologias. A implementação desta medida permitiu abranger 304 

desempregados, com um montante de 1.339.696,97 euros a terem sido pagos em 2021. 

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

promover ações de formação, dirigidas às necessidades de formação dos desempregados, adequando-os às 

necessidades das empresas.  

O biénio 2020-21 foi marcado pela suspensão de atividades formativas presenciais ou, quando possível, pela 

limitação do número de participantes em sala. Este contexto condicionou a atuação das entidades formadoras 

da RAM, a que se somou a menor capacidade de contratação das entidades empregadoras. Apesar destas 

condicionantes, desde outubro de 2019 até final de 2021, foi possível o encaminhamento de 420 

desempregados para formação profissional desenvolvida no quadro do Programa Operacional Regional 

Madeira 14-20, em parceria com o Instituto para a Qualificação, IP-RAM (IQ) e diversas entidades formativas da 

Região e do Continente. Foram também encaminhados desempegados para ações realizados em parceria com: 

- o IQ para a realização das ações de formação Capacitar, abrangendo 109 desempregados que 

integraram ações em áreas técnicas como Técnico de Geriatria, Técnico de Aquicultura e Eletromecânico 

e Manutenção Industrial;  
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- a Escola Agrícola da Madeira, que permitiu abranger 212 desempregados em ações de 

empreendedorismo agrícola; 

- a Escola Básica do 2º e 3º Ciclos Dr. Eduardo Brazão de Castro, integrando 33 desempregados inscritos 

no IEM em módulos de Português Língua de Acolhimento Utilizador Elementar, Inglês, e Ambiente, 

Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho. 

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

criação de área de acesso a serviços de emprego digitais.  

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

funcionalidades. Este projeto, iniciado em 2019, foi prosseguido em 2020 e 2021 embora tenha sido dado 

prioridade ao apoio a implementação de medidas extraordinárias. Estabelece-se como um dos grandes 

projetos a desenvolver nos próximos anos, culminando com a criação do portal online para utentes e 

entidades, já iniciado em 2021, e a interconexão de dados com a Segurança social. 

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

de emprego. As medidas extraordinárias e temporárias implementadas em 2020 e 2021, quer para criação 

de postos de trabalho, quer para a promoção dos estágios profissionais, foram alvo de uma ampla 

divulgação. Sendo mais favoráveis, tiveram como resultado um maior recurso aos apoios do IEM para o 

ajustamento de candidatos às ofertas de emprego. Ultrapassado o atual contexto mais restritivo, o IEM irá 

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 ou em 

setores de atividade que demonstrem uma maior dificuldade de satisfação das suas necessidades de 

trabalhadores. 

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

Os jovens e os desempregados de longa duração continuam no centro das preocupações políticas como 

grandes grupos mais vulneráveis  exclusão social e profissional e ao emprego precário. Para além das condições 

mais favoráveis no acesso e/ou nos apoios em diversos programas de emprego, nos últimos anos foram 

desenvolvidas medidas específicas para estes públicos no âmbito da intervenção do IEM, como é o caso das 

medidas PROJOVEM no âmbito da iniciativa garantia Jovem, ou dos estágios REATIVAR Madeira, para os 

desempregados de longa ou muito longa duração. Desde o início do mandato em outubro de 2019 até ao final 

de 2021, foram abrangidos 2.270 jovens nas várias medidas ativas de estágio dirigidas aos jovens e 5.463 

desempregados de longa duração nas diferentes medidas do IEM. 

No que respeita a grupos mais específicos, importa referir que foram realizadas 1.944 intervenções para 

desempregados identificados como grupos especialmente desfavorecidos (beneficiários RSI, Vítimas de 

Violência Domestica, Pessoas sem Abrigo). Estas intervenções incluem uma colocação, medidas de emprego, 

formação ou intervenção técnica de informação e orientação profissional. 
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Neste âmbito referem-se 23 estágios de integração desde outubro de 2019, no âmbito do Programa EVA - 

Estímulo à Vida Ativa, que pretende uma intervenção sobre grupos especialmente vulneráveis à exclusão 

social: ex-toxicodependentes em tratamento, indivíduos a cumprirem pena de prisão em Regime Aberto no 

Exterior (RAE) e indivíduos a cumprirem penas e medidas de execução na comunidade. Ao abrigo deste 

programa foram ainda atribuídos 4 apoios à contratação a termo, como incentivo à contratação efetiva destes 

participantes. 

- Criar um Programa de Emprego exclusivamente para pessoas com deficiência.  

De forma a complementar as diversas medidas já existentes que contemplam condições de acesso específicas 

ou preferenciais e apoios mais favoráveis para os grupos mais desfavorecidos, o IEM está a preparar uma 

medida dirigida às pessoas com deficiência e incapacidade, de forma a potenciar e dignificar a sua integração 

no mercado de trabalho. Esta medida será implementada em 2022, num projeto que pretende mobilizar as 

entidades da região com competências especializadas e experiência na área da deficiência e da capacitação 

para a inclusão de pessoas com deficiência e incapacidade. 

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

Programa de Estímulo ao Empreendedorismo de Desempregados (PEED). 

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

concelhos com baixa densidade populacional.  

O IEM reforçou a aposta na criação do próprio emprego, tendo reformulado o Programa de Estímulo Programa 

de Estímulo ao Empreendedorismo de Desempregados, no novo programa CRIEE – Criação de Empresas e 

Emprego, com vista à introdução da possibilidade dos promotores frequentarem um curso de formação na 

área de gestão, à simplificação dos pagamentos aos promotores e à introdução de majorações para incentivar 

a criação de empregos no âmbito da economia azul, verde e/ou circular e em empresas sediadas nos concelhos 

rurais. Desde outubro de 2019, e apesar do cenário adverso à assunção de risco, foram criadas 99 novas 

empresas com o apoio do IEM, a que correspondem a criação de 171 novos postos de trabalho, num 

investimento de cerca de 1,7 milhões euros. 

Ambiente interno 

Com o crescimento do desemprego decorrente da crise da COVID-19, o IEM procurou adaptar e reforçar a sua 

intervenção de forma atenuar e prevenir os efeitos negativos da crise económica no emprego e nos rendimentos 

dos trabalhadores da região.  

O reforço de atividade foi acompanhado pela adaptação dos programas existentes e pela criação de novas 

medidas, inclusivamente dirigidas para trabalhadores e respetivas entidades empregadoras. 

Esta atuação, conjugada com a adoção do teletrabalho sempre que possível e com as restrições ao atendimento 

presencial, levou à implementação de diversas medidas de modernização administrativa, desde o 
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desenvolvimento tecnológico dos serviços do IEM, o reforço e diversificação de meios não-presenciais de 

comunicação com utentes e entidades, até à reorganização de processos de trabalho e das próprias equipas.  

No plano financeiro, a atuação do IEM em 2021 continou a ser apautada por um elevado nível de incerteza com a 

conjugação do esgotar das verbas do quadro financeiro comunitário 14-20 com a disponibilização de verbas para 

medidas extraordinárias, estas últimas num cenário de grande incerteza. Esta situação exigiu 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 existentes. No ano de 2021 preparou-se o sistema e a 

estrutura da contabilidade de gestão no âmbito do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações 

Públicas (SNC-AP), por forma a ser implementado a partir de janeiro de 2022. 

O desempenho do IEM resulta do contributo de todos os seus colaboradores, sendo fundamental assegurar o 

desenvolvimento e atualização de competências dos mesmos. A necessidade de desenvolvimento de 

competências e conhecimentos técnicos específicos foi alargada com o significativo reforço do contingente de 

funcionários do IEM a partir de meados de 2019, envolvendo todas as áreas do IEM. 

De forma a dar resposta a estas necessidades e com vista ao aumento da eficiência e a melhoria na qualidade dos 

serviços prestados, o Instituto procurou maximizar a frequência da oferta formativa disponibilizada externa e 

internamente em 2021, embora com as limitações habituais decorrentes da diminuta oferta formativa 

disponibilizada para a Administração Pública e da dificuldade de dispensar técnicos para o desenvolvimento de 

ações de formação, agravadas pelo contexto pandémico. 

Apesar desta restrições, o recurso à formação online permitiu envolver cerca de metade dos colaboradores em 

ações de formação ao longo do ano, com mais 1.250 horas de formação frequentadas, num esforço que será 

prosseguido em 2022 e anos seguintes. 
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3. LINHAS ESTRATÉGICAS DO IEM PARA 2021 

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

estratégicos definidos para o período de 2018 a 2021. 

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 no médio prazo, 

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: 

OE 1 - Promover o emprego e a empregabilidade, com enfoque particular no combate ao desemprego jovem e 

ao desemprego de longa duração 

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

a minorar a duração dos períodos de desemprego e a apoiar a criação de postos de trabalho, tendo sempre em 

atenção os aspetos particulares de desfavorecimento face ao mercado de trabalho.  

A atuação a desenvolver visa aumentar o ajustamento da procura à oferta de emprego, 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. 

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

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

trabalho de quem padece de condições particulares que conduzam não só à exclusão profissional, mas também à 

pobreza e à marginalização social. 
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OE 2 - Promover a aproximação às entidades empregadoras e incentivar o empreendedorismo  

Este objetivo estratégico tem como intuito estabelecer uma rede estratégica de relação com as entidades 

empregadoras, para promoção de oportunidades de emprego e dinamização da economia regional.  

O IEM deverá prosseguir este objetivo através de um acompanhamento mais personalizado ao tecido 

empresarial e às entidades da economia social da região, criando sinergias e parcerias entre as entidades e com o 

Instituto, facilitando o ajustamento entre a oferta e procura de emprego, incentivando o empreendedorismo dos 

desempregados inscritos, a criação líquida de postos de trabalho, e promovendo as medidas de qualificação e 

requalificação de ativos.  

OE 3 - Renovar os sistemas de informação e comunicação do IEM, com vista a uma prestação de serviços mais 

eficiente e acessível 

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

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

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

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

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

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

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

trabalho, e permitindo a gestão integrada da sua atividade. 

OE 4 - Reforçar a qualidade do serviço prestado e a valorização dos recursos humanos 

O quarto objetivo estratégico traduz a vontade de melhorar a qualidade dos serviços prestados, procurando-se 

reforçar o desempenho do IEM tendo como foco as necessidades dos seus beneficiários. 

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

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

continuar a assegurar que os colaboradores do IEM sejam valorizados no seio da organização e se identifiquem 

com uma cultura organizacional de serviço ao utente. 

3.2 Objetivos operacionais 

De modo a prosseguir estes objetivos estratégicos e a materializá-los para 2021, foram definidos 52 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, 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. 
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Apresentam-se de seguida, de forma resumida, os objetivos operacionais do IEM para 2021, e unidades orgânicas 

que contribuem diretamente, assinalando a negrito a unidade responsável pela sua prossecução. 

 OBJETIVOS OPERACIONAIS 

Contributos das Unidades Orgânicas 

CE DPE DAF DIT DAJ DEPC 
Cons. 

Diretivo 

1.  Inserir 1.250 desempregados no mercado de trabalho (Obj. 1 QUAR) X X           

2.  Captar 2.300 ofertas de emprego (Obj. 3 QUAR) X X           

3.  Garantir elevados níveis de satisfação das ofertas de emprego (Obj. 5 QUAR) X            

4.   Promover a divulgação digital dos serviços do Centro de Emprego X      X       

5.  Melhorar as competências de empregabilidade dos desempregados  X            

6.  
Proceder ao acompanhamento de 200 desempregados identificados como de 
difícil colocação 

X             

7.  
Aplicar o Plano Pessoal de Emprego a 600 beneficiários de Prestações de 
Desemprego 

X             

8.  
Garantir o encaminhamento de desempregados para as formação aprovadas, 
no âmbito do Programa Operacional Madeira 14-20 

X             

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

X             

10.  
Acompanhar os projetos de mobilidade de 100 candidatos inscritos com 
vocação comunitária 

X             

11.  
Promover a articulação com parceiros Garantia Jovem para sinalização e 
integração em respostas de educação e formação 

X X       X X 

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

13.  Promover o crescimento do Serviço Público Digital (Obj. 7 QUAR) X X   X       

14.  Garantir a correta validação e registo de pré-inscrições online X   X       

15.  
Desenvolver um novo sistema de informação do Centro de Emprego e portal 
de serviços online (Obj. 6 QUAR) 

 X    X       

16.  
Garantir a instrução e análise  da involuntariedade de desemprego dentro do 
prazo de 10 dias úteis. 

X            

17.  
Garantir a atualização dos dados relativos às prestações de desemprego no 
sistema CRE, no prazo de 30 dias  

X            

18.  
Garantir o tratamento de faltas de beneficiários de prestações de desemprego 
dentro dos 5 dias consecutivos previstos legalmente 

X            

19.  Implementar o Plano de Ação no âmbito do Projeto GrowRUP   X  X       X 

20.  Abranger 5.100 pessoas nas medidas ativas de emprego (Obj. 2 QUAR) X X X        

21.  
Criar uma medida específica para integração profissional de pessoas com 
deficiência 

  X     X     

22.  
Promover a sensibilização pública para o emprego de pessoas com deficiência 
e/ou incapacidade 

  X         X 

23.  
Criação de medidas de apoio à manutenção de postos de trabalho criados 
com apoio do IEM (Obj. 4 QUAR) 

  X    X     

24.  Criação de medida de incentivo ao empreendedorismo jovem   X    X     

25.  Revisão do Programa Experiência Jovem   X    X     

26.  
Garantir que 75% dos processos PIC entrados em 2021 são analisados no 
prazo de 40 dias úteis 

  X           
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 OBJETIVOS OPERACIONAIS 

Contributos das Unidades Orgânicas 

CE DPE DAF DIT DAJ DEPC 
Cons. 

Diretivo 

27.  
Garantir que 75% dos processos CRIEE entrados em 2021 são analisados no 
prazo de 55 dias úteis 

  X           

28.  Garantir o tratamento dos pedidos de pagamento em 30 dias úteis   X           

29.  Criação de rede de entidades apoiadas no âmbito do CRIEE e CPE   X           

30.  
Aumentar a comunicação com os clientes do IEM e incentivar o 
empreendedorismo 

  X       X   

31.  
Concluir a implementação do GIPE - Sistema de Gestão Integrada dos 
Programas de Emprego 

X X X X       

32.  
Evoluir/ transformar a informação relativa aos programas de emprego no 
website do IEM 

  X   X        

33.  Criar uma plataforma para os estágios   X           

34.  
Monitorizar a execução do financiamento comunitário na atividade 
desenvolvida 

    X         

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

36.  Implementar a contabilidade de gestão     X         

37.  Conceber e monitorizar o  Plano Anual de Compras     X         

38.  
Criação/atualização e uniformização de procedimentos no âmbito da Direção 
Administrativa e Financeira 

    X         

39.  Operacionalizar concursos de recrutamento X X X X  X     

40.  Promover a conciliação da vida familiar e profissional (Obj. 8 QUAR) X X X X X X X 

41.  Promover a qualificação dos trabalhadores (Obj. 9 QUAR)   X     

42.  
Operacionalizar atempadamente os atos respeitantes às alterações de 
posicionamento remuneratório 

  X     

43.  Garantir a segurança das redes e sistemas de informação       X       

44.  Garantir o funcionamento dos sistemas de informação       X       

45.  
Assegurar os processos de contratação relativos aos equipamentos e 
instalações 

     X X X     

46.  Garantir os outputs de dados a entidades externas       X       

47.  Garantir a qualidade do ambiente de trabalho       X       

48.  
Criar o Manual de Procedimentos de Contratação Pública no âmbito da 
Consulta Prévia 

        X     

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

50.  Emitir parecer jurídico aos serviços num prazo de 7 dias úteis         X     

51.  Preparar um novo Plano Regional de Emprego           X X  

52.  Garantir a satisfação dos clientes e parceiros (Obj. 10 QUAR)      X  
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3.3. Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) 

O Quadro de Avaliação de Responsabilidade (QUAR) consagra os objetivos operacionais anuais e constitui-se 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 Responsabilização (QUAR) de 

2021, de acordo com a revisão aprovada em 8 de novembro pela Exma. Sra. Secretária Regional da Inclusão Social e 

Cidadania, 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. 

Articulação entre objetivos estratégicos e operacionais 

 QUAR Plano OBJETIVOS OPERACIONAIS 
Obj. Estratégicos 

OE1 OE2 OE3 OE4 

Eficácia 

Obj. 1 Obj. 1 Inserir 1.250 desempregados no mercado de trabalho X 
  

 

Obj. 2 Obj. 20 Abranger 5.100 desempregados em medidas ativas de emprego X X 
 

 

Obj. 3 Obj. 2 Captar 2.300 ofertas de emprego X X 
 

 

Obj. 4 Obj. 23 
Atribuir apoios complementares às entidades e trabalhadores afetados 
pelas medidas de contenção do COVID-19 

X X 
 

 

Eficiência 

Obj. 5 Obj. 3 Garantir elevados níveis de satisfação das ofertas de emprego X X 
 

 

Obj. 6 Obj. 15 
Desenvolver um novo sistema de informação para o Centro de Emprego e 
portal de serviços online   

X  

Obj. 7 Obj. 13 Promover o crescimento do Serviço Público Digital   X  

Qualidade 

Obj. 8 Obj. 40 Promover a conciliação da vida familiar e profissional 
   

X 

Obj. 9 Obj. 41 Promover a qualificação dos trabalhadores  
   

X 

Obj. 10 Obj. 52 Garantir a satisfação dos clientes e parceiros 
   

X 

 
 

Contributos das Unidades Orgânicas para os objetivos operacionais do QUAR 

QUAR OBJETIVOS OPERACIONAIS 

Unidades Orgânicas 

CE DPE DAF DIT DAJ DEPC 
Cons. 

Diretivo 

Obj. 1 Inserir 1.250 desempregados no mercado de trabalho X X      

Obj. 2 Abranger 5.100 desempregados em medidas ativas de emprego X X X     

Obj. 3 Captar 2.300 ofertas de emprego X X      

Obj. 4 
Atribuir apoios complementares às entidades e trabalhadores afetados 
pelas medidas de contenção do COVID-19 

 X   X   

Obj. 5 Garantir elevados níveis de satisfação das ofertas de emprego X       

Obj. 6 
Desenvolver um novo sistema de informação para o Centro de Emprego 
e portal de serviços online 

X   X    

Obj. 7 Promover o crescimento do Serviço Público Digital X X  X    

Obj. 8 Promover a conciliação da vida familiar e profissional X X X X X X X 

Obj. 9 Promover a qualificação dos trabalhadores    X     

Obj. 10 Garantir a satisfação dos clientes e parceiros      X  
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4. AUTOAVALIAÇÃO 

O quadro seguinte sintetiza a avaliação qualitativa obtida para os objetivos operacionais definidos na revisão 

aprovada em 8 de novembro pela Exma. Sra. Secretária Regional da Inclusão social e Cidadania, sendo possível 

observar que dos 10 objetivos definidos, 4 objetivos foram superados e 6 foram atingidos. 

Resumo qualitativo do QUAR e identificação dos objetivos mais relevantes 

Objetivos Operacionais Classificação Peso % 
Peso % do objetivo na 
avaliação final 

EFICÁCIA  50   

 1. Inserir 1.250 desempregados no mercado de trabalho Superado 35 17,5 Relevante 

 2. Abranger 5.100 desempregados em medidas ativas de emprego Superado 35 17,5 Relevante 

 3. Captar 2.300 ofertas de emprego Superado 17,5 8,75  

 
4. Atribuir apoios complementares às entidades e trabalhadores 

afetados pelas medidas de contenção do COVID-19 
Atingido 12,5 6,25  

EFICIÊNCIA   25    

 5. Garantir elevados níveis de satisfação das ofertas de emprego Superado 20 5,0   

 
6. Desenvolver um novo sistema de informação para o Centro de 

Emprego e portal de serviços online 
Atingido 40 10,0  Relevante 

 7. Promover o crescimento do Serviço Público Digital Atingido 40 10,0 Relevante 

QUALIDADE  25   

 8. Promover a conciliação da vida familiar e profissional Atingido 20 5,0  

 9. Promover a qualificação dos trabalhadores  Atingido 40 10,0 Relevante 

 10. Garantir a satisfação dos clientes e parceiros Atingido 40 10,0 Relevante 

CLASSIFICAÇÃO GLOBAL                                                                           “Desempenho bom” 100,0  

 

Constituíram-se como objetivos relevantes do IEM para 2021: 

 os objetivos 1 e 2, relativos à prossecução da sua missão; 

 os objetivos 6 e 7, relativos à transição digital e ao incremento da prestação de serviços por via eletrónica; 

 o objetivo 9, no âmbito da boa gestão dos trabalhadores; 

 o objetivo 10, relativo à avaliação pelos cidadãos e outros stakeholders principais do IEM: entidades 

empregadoras e colaboradores; 

Juntos, estes 6 objetivos, perfazem 75% do valor quantitativo final e cumprem o disposto no n.º 2 do artigo 62.º 

do Decreto Legislativo Regional n.º 18/2020/M, de 31 de dezembro, a saber: “Os objetivos referidos no número 

anterior são considerados dos mais relevantes (…) devendo o respetivo serviço garantir que o conjunto dos 

mesmos tem um peso relativo no QUAR não inferior a 40 %”. Efetivamente, os objetivos 6, 7, 9 e 10 totalizam 40% 

de peso relativo total e cumprem o definido no nº 1 do art.º 62 do referido decreto. 

Tendo sido atingidos todos os objetivos estabelecidos em QUAR, dos quais 4 foram superados, o IEM obteve a 

menção de Desempenho Bom, de acordo com o n.º1 do artigo 17º do Decreto Legislativo Regional  

n.º 27/2009/M, de 21 de agosto. 
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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, na sua segunda versão, realizada a 30 de setembro e aprovada em 08 de 

novembro, e respetivos resultados apurados a 31 de dezembro de 2021. 

Importa referir que a revisão do QUAR decorreu de um menor impacto da pandemia na atividade do IEM face ao 

inicialmente previsto, tendo-se aumentado as metas de diversos indicadores. Apenas foi retirado o objetivo relativo 

à criação de uma medida para pessoas com deficiência e o indicador relativo à disponibilização de formulário online 

para candidatura ao programa de Criação de Empresas e Emprego, ambos por motivo externo ao IEM. 

 

OBJETIVO 1 - Inserir 1.250 desempregados no mercado de trabalho 

Parâmetro: Eficácia 

Inserir pessoas no mercado de trabalho manteve-se como a principal prioridade para 2021, 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 Tolerância 

Valor 
crítico 

Resultado Classificação 
Taxa de 

realização Ponderação para o objetivo: 100% 

Nº de colocações efetuadas ao longo 
do ano 

1.250 65 1.563 1.458 Superado 116,6% 

 

Com a revisão do QUAR a meta 900 colocações ao longo do ano foi aumentada para 1.250 colocações (+38,9%), como 

ajustamento à execução registada até final de agosto, que foi superior à inicialmente prevista. Embora a meta inicial 

já integrasse alguma retoma económica no final do ano, esta revelou-se mais vigorosa no que diz respeito ao 

emprego. 

Ao longo do ano foi possível colocar 1.458 indivíduos no mercado de emprego, superando a meta definida. 

Importa ainda referir que este resultado foi alcançado graças às diversas medidas implementadas pelos governos 

nacional e regional para minorar os impactos da pandemia no emprego, sendo especialmente relevante o 

aumento do montante atribuído através dos diversos apoios à contratação atribuídos no âmbito do programas de 

emprego (+55,4%), bem como pela própria agilização desta atribuição, fatores que reduziram os riscos e barreiras 

à contratação. 

Efetivamente, no contexto recessivo, o papel dos programas de emprego foi reforçado, registando-se 1.095 

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.  
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O peso destas iniciativas no total das colocações continua elevado em 2021, representando 75% do total de 

colocações registadas.  

O elevado peso destas intervenções 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 uma taxa de realização de 116,6% e a classificação de Superado para o 

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

 

OBJETIVO 2 - Abranger 5.100 desempregados em medidas ativas de emprego 

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 adoção 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 anos o desemprego continuou num nível elevado, agravado agora com o 

impacto da pandemia na região. 

O papel interventivo do IEM na prevenção do desemprego de longa duração foi assim reforçado, sendo fundamental 

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

 

Indicador 2 
Meta Tolerância 

Valor 
crítico 

Resultado Classificação 
Taxa de 

realização Ponderação para o objetivo: 100% 

Nº de desempregados abrangidos por 

medidas ativas de emprego 
5.100 250 5.510 5.835 Superado 144,8% 

 

Tendo em consideração a gradual retoma económica e a importância acrescida da intervenção do IEM para o 

estímulo à criação de emprego e combate ao desemprego, foi estabelecida uma meta muito ambiciosa de 5.000 

abrangidos em sede de plano de atividades. Apesar das contínuas limitações económicas, da manutenção de 

orientações relativas ao resguardo de contactos sociais e da elevada incerteza provocada por novas vagas e novas 

estirpes da COVID-19, o IEM alcançou um bom nível de execução destes programas, tendo optado por aumentar a 

sua meta para 5.100 em sede de revisão do QUAR. 

Esta boa execução decorre, antes de mais da retoma económica, mas também da implementação de um conjunto 

de medidas de caracter excecional e temporário, no sentido de aumentar a atratividade dos seus programas e 

melhor apoiar as entidades que a estes recorreram. Este conjunto de medidas contemplou a flexibilização de 

suspensões de atividade, a antecipação de pagamentos de montantes aprovados, o alargamento da duração das 

participações, o aumento da comparticipação pública em estágios e o aumento dos valores dos incentivos à 
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contratação e prémios de emprego. Complementarmente o IEM criou ainda um novo programa de emprego que 

permitiu a rápida colocação de desempregados em entidades de saúde e do setor social e solidário na região, 

reforçando a capacidade de respostas das instituições públicas e sem fins lucrativos às novas necessidades 

decorrentes da pandemia. 

Para além destas medidas temporárias e excecionais, foram ainda desenvolvidas medidas adicionais para garantir os 

postos de trabalho e estimular a sua criação, entre as quais se destaca a implementação do Programa Qualificar + 

para Empregar, criado no final de 2020, que visa a reconversão das qualificações dos desempregados e a flexibilização 

do Programa de Incentivos à Contratação, de forma a abranger contratos a tempo parcial e a majorar apoios para 

áreas estratégicas para o crescimento económico sustentável, nomeadamente a economia verde, azul e/ou circular. 

Desta forma, o IEM conseguiu realizar 3.897 inícios em 2021, um número nunca antes alcançado, quer em postos de 

trabalho criados com apoio financeiro do IEM, quer em medidas de reforço da empregabilidade, como os 

estágios/ocupações. Este elevado nível de atividade traduz um enorme esforço das equipas do IEM, dando 

continuidade ao que foi implementado em 2020. 

Por último, importa referir que o volume elevado de atividade alcançada em 2021 só foi possível graças a uma 

gestão cuidados das verbas atribuídas ao IEM, num cenário em que se definem fundos de financiamento e em que 

o Governo Regional assumiu um elevado nível de endividamento público para atenuar o impacto da crise 

pandémica na região, no emprego e nos rendimentos individuais dos cidadãos. 

Deste modo, foi possível abranger 5.835 desempregados ao longo do ano nas diversas medidas de emprego 

desenvolvidas pelo IEM, o que corresponde a uma taxa de realização de 144,8%. 

Face a estes resultados fica claro que, em 2021, o IEM disponibilizou uma resposta cabal aos desempregados que 

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

os efeitos nefastos da crise pandémica na economia madeirense. 

Com base no exposto, o objetivo 2, considerado relevante no âmbito do desempenho do IEM, obteve a classificação 

de Superado. 

 

OBJETIVO 3 - Captar 2.300 ofertas de emprego 

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 Tolerância 

Valor 
crítico 

Resultado Classificação 
Taxa de 

realização Ponderação para o objetivo: 100% 

Nº ofertas de emprego captadas ao 

longo do ano 
2.300 120 2.875 2.526 Superado 109,8% 
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À semelhança das colocações, também esta meta foi aumentada face ao cenário de retoma económica, tendo em 

consideração a evolução deste indicador até ao final de agosto de 2021 (+48,7% do que no período homólogo) e a 

forte adesão às medidas de apoio à criação de emprego do IEM. 

Em 2021 foi possível recolher um total de 2.526 ofertas de emprego, um valor superior à meta estabelecida, de 

que resulta a classificação de Superado. Para este resultado, como referido anteriormente, tiveram forte influência 

as medidas adotadas pelo IEM mas também as iniciativas empreendidas pelo Governo Regional que procuraram 

atenuar os impactos negativos da pandemia na região, embora o arquipélago seja particularmente vulnerável a 

estes, pela sua elevada dependência da atividade turística. 

 

OBJETIVO 4 – Atribuir apoios complementares às entidades e trabalhadores afetados pelas medidas de 

contenção do COVID-19 

Parâmetro: Eficácia 

No âmbito das medidas implementadas pelo Governo Regional para atenuar os efeitos da crise no emprego e na 

perda de rendimentos dos madeirenses, o IEM assumiu medidas temporárias e excecionais de apoios aos 

trabalhadores e às empresas. Tendo em consideração o enorme esforço suplementar que estas medidas 

implicaram, num momento já particularmente exigente para os seus serviços, e a relevância das mesmas, quer em 

número de abrangidos, quer em recursos financeiros necessários, o IEM propôs a introdução deste objetivo no 

QUAR, traduzindo a continuidade do esforço realizado em 2020 e do apoio do Governo Regional à resiliência e 

recuperação do emprego na Região. 

 

Indicador 4 
Meta Tolerância 

Valor 
crítico 

Resultado Classificação 
Taxa de 

realização Ponderação para o objetivo: 100% 

Nº de dias para apresentação à SRIC de 

portaria para a criação de medidas de apoio à 

manutenção de postos de trabalho apoiados 

pelo IEM 

90 
(31-mar) 

15 
[16-mar;15-abr] 

68 
(09-mar) 

104 
(14-abr) 

Atingido 100% 

 

Com a entrada em vigor do Prémio de apoio à manutenção de postos de trabalho, através da Portaria n.º 382/2021, 

de 12 de julho, o IEM concede um apoio financeiro sob a forma de prémio, de caráter excecional e transitório, às 

entidades apoiadas pelo IEM no âmbito de programas/medidas de emprego, que criem postos de trabalho até 31 

de dezembro de 2021, através de contratos a termo e que tenham completado um período de acompanhamento 

destes postos de pelo menos 6 meses até à data de candidatura a este prémio. 

Esta medida constituiu uma forma temporária e excecional de mitigar os encargos assumidos com a criação de 

novos postos preenchidos por desempregados inscritos no IEM, num momento particularmente desfavorável à 

atividade económica, e de recompensar adicionalmente aqueles que assumiram investimento em 2021, reduzindo 

o nível de risco inerente.  
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Ao abrigo desta nova medida foram rececionadas, até ao final de 2021, candidaturas para apoio a 130 postos, dos 

quais 98 foram já aprovados, mantendo-se abertas as candidaturas até ao final de setembro de 2022.  

Uma vez que a proposta final de regulamentação foi apresentada à SRIC em 14 de abril, dentro do intervalo de 

tolerância, o objetivo 4 obteve a classificação de Atingido. 

 

OBJETIVO 5 – Garantir elevados níveis de satisfação das ofertas de emprego 

Parâmetro: Eficiência 

O IEM pretendeu 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 5 
Meta Tolerância 

Valor 
crítico 

Resultado Classificação 
Taxa de 

realização 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 

50 3 66,3 53,6 Superado 105,5% 

 

Com a revisão do QUAR decorrente de um melhor desempenho do mercado de trabalho regional, a meta deste 

indicador foi reduzida para 50% em vez dos 53% fixados inicialmente. Efetivamente, verificou-se um número de 

ofertas captadas até ao final de agosto superior ao previsto, e maior dificuldade na satisfação destas ofertas de 

emprego, com impacto negativo no índice. Esta situação afeta em especial setores económicos em que a retoma é 

mais vigorosa e tem sido vivenciada também no país e na Europa, sendo normal em cenários de elevada criação de 

emprego e redução do número de desempregados inscritos. Efetivamente, apesar do aumento das ofertas e das 

colocações, começou a verificar-se sérias dificuldades na satisfação de ofertas de emprego em setores chave da nossa 

economia, que mais sofreram com a crise pandémica, nomeadamente a restauração e a construção civil. As 

dificuldades de ajustamento no setor da hotelaria e restauração prendem-se essencialmente com as condições 

associadas a estas ofertas, nomeadamente, o conhecimento de línguas, a disponibilidade para efetuar horários por 

turnos e aos fins de semana, a existência de uma rede de transporte compatível com os horários praticados, vínculos 

laborais pouco atrativos e a própria exigência do trabalho a realizar, entre outros.  

Quanto à construção civil, as dificuldades de ajustamento relacionam-se, sobretudo, com a falta de candidatos em 

áreas específicas, com manifesta falta de mão de obra, nomeadamente, eletricistas, pedreiros de 1.ª, carpinteiros, 

serralheiros, condutores, manobradores e até mesmo engenheiros civis. 

Acresce a estas dificuldades o facto de, no contexto Covid, o desemprego ter atingido mais intensamente os 

profissionais com contratos não permanentes, observando-se desde então que parte dos novos desempregados 
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oriundos destes setores passaram a dar preferência a outras áreas profissionais, menos vulneráveis às crises 

económicas e com maior estabilidade contratual. 

À semelhança dos objetivos anteriores, a previsão inicial não foi suficientemente otimista quanto à rápida 

recuperação do emprego na região. Como o índice de satisfação das ofertas tem um comportamento contrário à 

melhoria do nível de emprego, no final de agosto este indicador assumia um valor de 47,0%, apenas 1 ponto 

percentual acima do mês homólogo e num nível significativamente inferior ao previsto, deixando antever que, no 

final do ano, se poderia fixar num valor próximo ao de 2020 (50,8%).   

Contudo, foi possível alcançar um índice de satisfação das ofertas de emprego de 53,6% em 2021, graças ao 

contínuo esforço dos técnicos de emprego, mas também pelo reforço do estímulo à contratação apoiada pelo IEM, 

através de medidas temporárias e excecionais. 

Com uma taxa de execução de 105,5% face às metas estabelecidas, o objetivo 5 alcançou a classificação de Superado. 

 

OBJETIVO  6 – Desenvolver um novo sistema de informação para o Centro de Emprego e portal de serviços online 

Parâmetro: Eficiência 

Atualmente o mundo vive numa era da informação exigindo das organizações uma gestão eficiente, que pode ser 

facilitada pelo recurso aos sistemas de informação. 

No decorrer do ano 2021, para além de prosseguir com o desenvolvimento do GIPE - sistema de gestão integrada 

dos programas de emprego, o IEM elegeu como um dos seus objetivos mais relevantes iniciar o desenvolvimento 

de um novo sistema de gestão de informação dos utentes do Centro de Emprego e incrementar o portal de 

serviços online. Estes desenvolvimentos permitirão promover a eficiência interna, otimizar a interação com os 

utentes e entidades e, ainda, garantir a interoperabilidade dos sistemas informáticos internos e externos, com 

vista a uma troca de informações mais eficiente e produtiva entre sistemas informáticos, nomeadamente, com a 

Segurança Social.  

De forma a demonstrar o empenho do IEM na disponibilização de serviços online, o Instituto elegeu como 

indicador de desempenho no âmbito deste objetivo, a disponibilização online de áreas de clientes para utentes e 

Polos de Emprego, com funcionalidade de registo de utilizador e leitura de dados. Importa salientar que a 

disponibilização destas áreas implica a replicação de toda a informação existente no atual sistema, relativamente a 

todos os inscritos, bem como a criação de acesso seguros a utentes e Polos de Emprego. Estas áreas online 

permitem a ambos os tipos de utilizadores o acesso à informação pessoal e ao perfil profissional relevante para a 

sua intervenção, e a emissão de declarações que atestam a situação dos utentes face ao IEM e ao emprego, 

agilizando este processo administrativo anteriormente centralizado. 

Por fim, refere-se ainda que, para o desenvolvimento do sistema de informação do Centro de Emprego e portal de 

serviços online, o IEM optou por recorrer à sua equipa de técnicos especialistas ao seu dispor, tendo esta sido 

reforçada ao longo de 2020 e 2021, de forma a dar a melhor resposta à necessidade contínua de desenvolvimento 
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de novas funcionalidades e de aprofundamento ou melhoria das funcionalidades existentes, neste e noutros 

sistemas do Instituto. 

Indicador 6 
Meta Tolerância 

Valor 
crítico 

Resultado Classificação 
Taxa de 

realização Ponderação para o objetivo: 100% 

Nº de dias para a disponibilização online de 

áreas de clientes para utentes e Polos, com 

funcionalidade de registo de utilizador e 

leitura de dados. 

350 
(16-dez) 

14 
[3-dez;31-dez] 

263 
(21-set) 

349 
(15-dez) 

Atingido 100% 

 

As áreas de clientes para utentes e Polos foram disponibilizadas a 15 de dezembro, tendo sido realizada nessa data 

uma sessão de (in)formação aos animadores dos Polos de Emprego, de modo a que pudesse desde logo potenciar 

a qualidade e eficiência do atendimento aos utentes. Embora disponível através do endereço 

ce.iem.madeira.gov.pt, a área de acesso não foi divulgada de forma massiva aos candidatos a emprego, tendo-se 

optado por aguardar pelo desenvolvimento de outras funcionalidades complementares, permitindo potenciar o 

ganho na modernização e simplificação, bem como uma cabal avaliação do bom funcionamento desta área pelos 

polos de emprego. 

Tendo cumprido a meta definida, o objetivo 6 obteve a classificação de Atingido. 

 

OBJETIVO  7 – Promover o crescimento do Serviço Público Digital 

Parâmetro: Eficiência 

Para a transição digital do serviço público de Emprego não basta disponibilizar novos serviços online, é necessário 

assegurar que estes são aceites pelos seus clientes como soluções mais ágeis e acessíveis face aos serviços 

tradicionais, não digitais. 

É com esta preocupação que o IEM elegeu como um dos objetivos relevantes para o seu desempenho em 2021, 

assegurar o crescimento do serviço público digital, quer no número de serviços disponíveis, quer na sua utilização 

pelos candidatos a emprego e entidades empregadoras. Foram definidos 2 indicadores que permitem traduzir esta 

dupla perspetiva: 

 Adesão dos utentes à pré-inscrição online 

A pré-inscrição online foi impulsionada pelas medidas de restrição ao atendimento presencial no contexto 

pandémico, tendo entrado em vigor em maio de 2020, com enorme esforço na sua gestão pelos técnicos do 

Centro de Emprego.  

Tendo em consideração o esforço realizado e o sucesso desta iniciativa, considerou-se vital remodelar os 

procedimentos implementados de modo a que este serviço online pudesse ser mantido num contexto 

menos restritivo, em vez de aguardar o desenvolvimento do novo sistema de informação do Centro de 

Emprego, como fora previsto anteriormente à COVID-19. 

file:///C:/Users/carolinal/Desktop/ce.iem.madeira.gov.pt
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Indicador 7 
Meta Tolerância 

Valor 
crítico 

Resultado Classificação 
Taxa de 

realização Ponderação para o objetivo: 65% 

Percentagem de inscrições realizadas 

através de formulário online 
20 3 25 22,7 Atingido 100% 

 

Neste âmbito importa referir a intervenção dos Polos de Emprego que assumiram de forma permanente a 

validação posterior destas pré-inscrições, através de um atendimento personalizado e descentralizado. Este 

processo contou no entanto com apoio contínuo dos serviços do IEM no registo da informação nos sistema do 

Centro de Emprego, na elaboração do respetivo Manual de Procedimentos e na formação aos animadores. 

 Criação do formulário online para submissão de pedidos de pagamento 

Face às medidas restritivas ao atendimento presencial e ao desenvolvimento já alcançado com a plataforma 

online de candidatura aos programas de emprego, o IEM considerou que a submissão online de pedido de 

pagamento era o passo seguinte na interação com as entidades candidatas aos apoios financeiros do IEM. 

Indicador 8 
Meta Tolerância 

Valor 
crítico 

Resultado Classificação 
Taxa de 

realização Ponderação para o objetivo: 35% 

Data de entrada em produção de formulário 

online de pedidos de pagamento 
90 

(31-mar) 
15 

[16-mar; 15-abr] 
68 

(9-mar) 
35 

(4-fev) 
Superado 162,5% 

 

A experiência adquirida na construção dos formulários de candidatura e a simplificação processual 

introduzida pela medida extraordinária e excecional de pagamento de uma só vez do montante aprovado, 

permitiu uma execução mais célere deste projeto face ao previsto. Com esta funcionalidade foi garantido o 

registo imediato destes requerimentos, bem como potenciados ganhos de eficiência na análise destes 

pedidos, reduzindo-se os tempos de resposta. 

Com uma taxa de execução global de 121,9% face às metas estabelecidas, o objetivo 7 alcançou a classificação de 

Atingido. 

 

OBJETIVO  8 – Promover a conciliação da vida familiar e profissional 

Parâmetro: Qualidade 

A conciliação da vida profissional e familiar é fundamental à constituição de equipas de trabalho motivadas e ao 

desenvolvimento de uma sociedade justa e inclusiva. O IEM tem vindo a aplicar regimes e horários de trabalho que 

facilitem essa conciliação, tendo eleito como um dos objetivos para 2021 alargar a sua abrangência a mais 

trabalhadores. Em 2021 foi ainda explorada a possibilidade de teletrabalho, para além da que resulta dos períodos 

de confinamento. 
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Indicador 9 
Meta Tolerância 

Valor 
crítico 

Resultado Classificação 
Taxa de 

realização Ponderação para o objetivo: 100% 

Percentagem de trabalhadores no regime de 

jornada contínua, flexível ou em 

teletrabalho 

40 4 50,0 42,3 Atingido 100% 

 

A meta estabelecida para 2021 integrou ainda o recurso ao teletrabalho como forma de contenção da COVID-19, 

pelo que se fixa num nível muito superior ao valores de cerca de 13% que este indicador atingiu em 2019 ou em 

2020. Apesar desta sobrevalorização da meta, a execução alcançada foi superior, levando a que o objetivo tenha 

sido Atingido. 

 

OBJETIVO  9 – Promover a qualificação dos trabalhadores 

Parâmetro: Qualidade 

A qualificação e competência dos recursos humanos são fulcrais à qualidade do serviço prestado pelo IEM, sendo 

fundamental promover a sua melhoria contínua. A formação assume um papel preponderante nesta área, com o 

Instituto a elegê-la novamente como um dos indicadores mais relevantes para a avaliação do seu desempenho. 

Assim, a meta para 2021, de que pelo menos metade dos colaboradores frequentasse formação ao longo do ano,  

refletiu a intenção de continuar no caminho já encetado, com resultado muito positivos em 2019 e mesmo, apesar de 

todas as condicionantes, em 2020. Esta meta apenas é ambiciosa porque enfrentou sérias dificuldades de 

concretização em função da escassez das formações até então presenciais, a que acresce a dificuldade de conciliar 

ausências prolongadas simultâneas de vários colaboradores com o atendimento contínuo aos utentes. 

Indicador 10 
Meta Tolerância 

Valor 
crítico 

Resultado Classificação 
Taxa de 

realização Ponderação para o objetivo: 100% 

Percentagem de trabalhadores que 

frequentaram formação ao longo do ano 
50 5 100 48,5 Atingido 100% 

 

Ao longo do ano 64 colaboradores frequentaram ações de formação promovidas pelo IEM, num total de 132 

colaboradores com pelo menos 6 meses de serviço efetivo em 2021, atingindo-se a meta estipulada.  

Para a concretização deste resultado contribuiu a formação relativa ao desenvolvimento do sistema de informação 

dos programas de emprego - GIPE, bem como o investimento realizado pelo IEM em ações dinamizadas por 

entidades privadas, que permitiram que fossem abordadas temáticas não disponíveis na oferta formativa 

financiada do INA/DRAPMA. 

Importa referir que, para além destas ações, vários colaboradores realizaram autoformação que não é 

contabilizada neste resultado, por não ter sido proporcionada pelo IEM e por não se ter sobreposto ao horário de 

trabalho destes colaboradores. 
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OBJETIVO 10 – Garantir a satisfação dos clientes e parceiros 

Parâmetro: Qualidade 

O nível de satisfação dos clientes é considerado um dos melhores indicadores da qualidade do serviço prestado.  

O IEM estabeleceu novamente uma meta de 80% para o nível médio de satisfação global dos utentes inscritos no 

centro de Emprego, das entidades beneficiárias de programas de emprego e dos seus colaboradores. Esta meta é 

inferior aos resultados alcançados em anos anteriores, tendo em consideração o agravamento do desemprego em 

2020, sendo impossível ao IEM fornecer a resposta desejada a cada desempregado. Por outro lado, em cenários 

recessivos, as entidades recorrem mais aos apoios existentes, gerando um forte afluxo de processos, o que, face aos 

limitados recursos do IEM e a todas as iniciativas em curso e a implementar, poderia ter um impacto negativo sobre 

os prazos de resposta. Estas considerações, por outro lado, levaram-nos a ponderar que os próprios colaboradores do 

IEM poderiam manifestar um menor nível de satisfação global, face ao cansaço acumulado pelos esforços acrescidos 

realizados em várias áreas, desde que se iniciou a crise pandémica. 

Indicador 11 
Meta Tolerância 

Valor 
crítico 

Resultado Classificação 
Taxa de 

realização Ponderação para o objetivo: 100% 

% de clientes inquiridos com grau médio de 

satisfação no nível Satisfeito ou Muito Satisfeito 
80 5 91,3 83,9 Atingido 100% 

 

Em 2021, como previsto, foram realizados inquéritos de avaliação da satisfação aos principais clientes do IEM, a saber: 

 Utentes do Centro de Emprego – tendo-se alargado o conjunto de inquiridos pelo envio de questionário 

online a todos os utentes que foram atendidos pelo Centro de Emprego ao longo do ano; 

 Entidades beneficiárias dos Programas de Emprego, com participações concluídas ou 1ª tranche do apoio 

financeiro paga ao longo do ano. 

 Colaboradores que prestaram serviço no IEM ao longo do ano. 

Nos 3 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.  

Considerando a totalidade dos clientes inquiridos, apura-se que 83,9% apresentaram um nível médio de satisfação 

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

indicador atinge 93,3% do total de respostas obtidas.  

Inquéritos de avaliação da satisfação 1 Utentes 
Entidades 

benificiárias PE 
Colaboradores 

IEM 
TOTAL 

A - Nº respostas 902 585 75 1.562 

B - nº de respostas com nível médio >= 2,5 693 546 72 1.311 

% B/A 76,8 93,3 96,0 83,9 

                                                 
1 Ver informação mais detalhada sobre os resultados destes inquéritos nos capítulos 4.5. e 4.6. 
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De forma resumida, e em paralelo à avaliação qualitativa de “desempenho bom”, o IEM apurou um valor 

quantitativo de 114,1%, resultante da ponderação dos valores de execução dos diversos objetivos, conforme se 

pode observar no quadro seguinte. 

 

QUAR – Síntese da avaliação quantitativa de 2021 

Objetivos Operacionais 
Peso 
(%) 

Taxa de 
realização 

(%) 
  Parâmetros 

Peso 
(%) 

Taxa de 
realização 

(%) 

1. Inserir 1.250 desempregados no mercado de trabalho 35 116,6  

EFICÁCIA 50 123,2 

2. Abranger 5.100 desempregados em medidas ativas de 
emprego 

35 144,8  

3. Captar 2.300 ofertas de emprego 17,5 109,8  

4. Atribuir apoios complementares às entidades e 
trabalhadores afetados pelas medidas de contenção do 
COVID-19 

12,5 100,0  

5. Garantir elevados níveis de satisfação das ofertas de 
emprego 

20 105,5   

EFICIÊNCIA 25 109,9 6. Desenvolver um novo sistema de informação para o Centro 
de Emprego e portal de serviços online 

40 100,0   

7. Promover o crescimento do Serviço Público Digital 40 121,9   

8. Promover a conciliação da vida familiar e profissional 20 100,0  

QUALIDADE 25 100,0 9. Promover a qualificação dos trabalhadores  40 100,0  

10. Garantir a satisfação dos clientes e parceiros 40 100,0  

RESULTADO GLOBAL - -    - - 114,1 
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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 2021, de 

50.244.743 euros. Este montante traduz um aumento de cerca de 124 mil de euros face à dotação vertida na revisão 

do QUAR, em função de um crescimento da receita no âmbito da execução do Plano Regional de Emprego. 

O valor de 2021 representou uma diminuição significativa face aos valores corrigidos de 2020 (-11,9%; -6,8 milhões de 

euros), embora represente um valor que mais do que duplica o valor de 2019 (21,8 milhões de euros ). Efetivamente, 

em 2020, para fazer face ao aumento real e potencial do desemprego, fruto do contexto recessivo criado pela COVID-

19, o orçamento global do IEM foi fortemente reforçado para um montante global de cerca de 57 milhões, dos quais 

37,2 milhões (65,3%) afetos especificamente a novas medidas extraordinárias de apoio aos empresários, trabalhadores 

e aos que se encontram em situação de desemprego, com vista à manutenção dos postos de trabalho, a prevenir 

situações de pobreza e a apoiar a normalização da atividade económica. 

Com a aprovação do instrumento de recuperação europeu designado Next Generation EU, que incorpora o Plano de 

Recuperação e Resiliência (PRR) e o programa de Assistência da Recuperação para a Coesão e os Territórios da Europa 

(REACT -EU), a União Europeia passou a financiar ações de resposta à crise económica e social, entre as quais as 

medidas desenvolvidas pelo IEM. 

Desta forma, o orçamento regional, chamado a assegurar a intervenção pública num momento particularmente 

difícil para a economia regional, pôde reduzir-se em 2021, passando de 50,0 milhões em 2020 para 32,8 milhões 

de euros em 2021 (-17,2 milões de euros; -34,4%). Salienta-se que apesar desta redução, o contributo da Região 

continuou a representar mais do dobro do valor de 2019 e de 2018, anos em que já assumira uma fatia substancial 

do orçamento do IEM para assegurar a continuidade dos programas de emprego, num contexto de esgotamento 

do quadro financeiro 14-20. 

A Região assumiu assim 65,3% do orçamento do IEM em 2021, enquanto que o financiamento comunitário, mesmo 

reforçado pelo REACT-EU em mais 9,6 milhões de euros, apenas representou 31,5% recursos financeiros do Instituto 

em 2021, quando assumia um peso de 67,5% em 2017 e de 45,6% em 2018. 

Estrutura e evolução da receita (dotação corrigida no final dos anos, euros)   

 2019 2020 2021 Var. % 
2020/19 

Var. % 
2021/20 

TOTAL 21 772 643 57 032 016 50 244 743 161,9% -11,9% 

Orçamento da Região 15 440 001 49 985 761 32 793 724 223,7% -34,4% 

União Europeia – Instituições 6 011 186 6 172 613 15 808 559 2,7% 156,1% 

Outras 277 617 194 378 249 886 -30,0% 28,6% 

Saldo da gerência anterior 43 839 679 264 1 392 574 1449,5% 105,0% 

 

No final de 2021, o orçamento distribuiu-se em orçamento de Funcionamento que corresponde a 3.570.878 euros 

(7,1%) e PIDDAR que totalizou 46.673.865 euros (92,9%). 
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Em termos globais o grau de execução dos pagamentos foi de 58,1%, representando uma diferença de cerca de 21 

milhões de euros, quer face à dotação corrigida no final do ano, quer comparativamente à dotação inscrita na 

revisão do QUAR proposta em setembro de 2021.  

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

 

Dotação  
Revisão QUAR 

30.09.2021 

(A) 

Dotação 
Corrigida 

em 31.12.2021 
(B) 

 
Realizado 

 
(C) 

 
Desvio 

 
(B-C) 

Grau de 
execução 

% 
(C/B x 100) 

        

FUNCIONAMENTO 3 570 878 3 570 878 3 377 645 193.233 94,6 

Despesas com o pessoal 3 542 450 3 542 450 3 352 229 190 221 94,6 

Outras despesas 28 428 28 428 25 415 3 013 89,4 

PIDDAR 46 549 692 46 673 865 25 821 602 20 852 263 55,3 

Plano Regional de Emprego 17 236 317 17 360 490 11 816 091 5 544 399 68,1 

Atual. Aplicação de Gestão dos Programas de Emprego  415 431 415 431 - 415 431 - 

Grow RUP 17 816 17 816 2 365 15 451 13,3 

Requalificação da Unidade Central do Sistema de 
Refrigeração do Edifício Girassol 

130 000 130 000 - 130 000 - 

Requalificação do Centro de Emprego  e Serviços de 
Apoio Transversais 

144 000 144 000 - 144 000 - 

Apoio Complementar aos Trabalhadores 
Independentes - COVID - 19 

6 468 198 6 468 198 1 789 270 4 678 928 27,7 

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

10 167 247 10 167 247 2 764 679 7 402 568 27,2 

Medidas Ativas de Emprego - COVID - 19 11 920 683 11 920 683 9 449 196 2 471 487 79,3 

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

TOTAL 50 120 570 50 244 743 29 199 246 21 045 497 58,1 

 

O desvio face à dotação corrigida no final do ano proveio essencialmente das medidas excecionais para empresas 

e trabalhadores, medidas em fase final em 2021, ambas com uma taxa de execução de cerca de 27%, totalizando 

um desvio global de 12,1 milhões de euros. São ainda de assinalar saldos consideráveis no PRE e nas Medidas 

Ativas de Emprego Covid-19.  

Relativamente a estas duas últimas medidas, 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, pagamento 

este realizado de forma faseada num período ou contra o reembolso de despesas que podem não se concretizar 

ao longo do ano. 

A rubrica relativa a despesas com pessoal, indispensável e de mais simples previsão, apresentou o mais elevado 

nível de execução, de 94,6%. 
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Tal como em anos anteriores, o IEM restringiu fortemente os gastos com aquisição de bens e serviços e as 

despesas realizadas no âmbito de projetos de cooperação interregional, dando primazia a ações que não 

impliquem dispêndio de recursos financeiros.  

Neste âmbito, em 2021 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 com 5 regiões ultraperiféricas da União Europeia com vista à criação e ao crescimento de empresas 

inovadoras no âmbito da economia verde e azul, com foco particular no combate ao desemprego de longa 

duração, com um montante executado de 2.365 euros. 

Em termos de evolução no período 2019-2021 da despesa efetuada, destaca-se o aumento da execução das 

Medidas Ativas de Emprego Covid-19, projeto individualizado em função de cofinanciamento comunitário 

específico e de modo a facilitar o controlo das medidas extraordinárias no âmbito dos programas de emprego. Este 

projeto beneficiou de um reforço da dotação de mais de 8,2 milhões de euros entre 2021 e 2022, sendo natural 

que a execução reflita este aumento. 

Apesar deste redirecionamento da atividade no âmbito dos programas de emprego, a execução do PRE registou uma 

descida pouco acentuada face a 2020, com um gasto inferior em apenas 0,7 milhões de euros. Deste modo, Estes 2 

projetos relativos aos programas de emprego do IEM totalizam uma despesa de 21.265.287 euros, correspondendo a 

um aumento de 60,4% face a 2020. Para esta evolução contribuiu o referido desfasamento entre aprovação e 

pagamento de candidaturas, com atividade de 2020 a contribuir na execução de 2021, mas também o retomar da 

atividade económica da região e forte adesão às medidas extraordinárias implementadas pelo IEM. 

Por último, realça-se a evolução da despesa de funcionamento, que após crescer em 2020 em função das novas 

admissões e reposicionamento remuneratório realizadas nesse ano, volta a estabilizar em 2021.  O aumento de 

3,9% terá por base, entre outras condicionantes, a admissão de novos colaboradores ao longo ano. 

Estrutura e evolução da despesa – 2019 a 2021 

 2019 2020 2021 
Var. % 

2020/19 
Var. % 

2021/20 

FUNCIONAMENTO 2 745 349 3 250 222 3 377 645 18,4 3,9 

PIDDAR 14 618 003 19 733 333 25 821 602 35,0 30,9 

Plano Regional de Emprego 14 435 294 12 563 782 11 816 091 -13,0 -6,0 

Atualização da Aplicação de Gestão dos Programas de 
Emprego 

178 840 - - - - 

GROW RUP 3 869 2 365 2 365 -38,9 0,0 

Apoio complementar aos Trabalhadores 
independentes - COVID - 19 

- 5 244 664 1 789 270 - -65,9 

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

- 1 226 690 2 764 679 - 125,4 

Medidas Ativas de Emprego - COVID - 19 - 695 832 9 449 196 - 1 258,0 

TOTAL 17 363 352 22 983 556 29 199 246 32,4 27,0 
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O peso dos custos de estrutura passou a representar apenas 11,6% do total da despesa em 2021, um valor 

diminuto e inferior ao de anos anteriores, com os montantes despendidos no âmbito do PIDDAR a totalizarem 

88,4% dos gastos efetuados ao longo do ano. 

Recursos Humanos 

O quadro seguinte apresenta os recursos humanos do IEM em 2021, 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 58 -2 -3,3% 

Dirigentes – Intermédios 16 192 188 -4 -2,1% 

Carreira de técnico superior 12 564 582 +18 +3,2% 

Informática - carreira especial 10 40 72 +32 +80,0% 

Carreiras e categorias subsistentes 10 160 153 -7 -4,4% 

Carreira de assistente técnico  8 264 254 -10 -3,8% 

Carreira de assistente operacional 5 90 87 -3 -3,3% 

Total - 1 370 1 394 +24 +1,8% 

 

Embora pouco significativo, o desvio entre pontos executados e previstos é positivo, uma vez que o IEM reforçou 

os seus quadros em 2021, com um saldo global de entradas e saídas a resultar em mais 9 funcionários face aos que 

prestavam serviço no IEM aquando da revisão do QUAR, no final de setembro de 2020. Este reforço foi possível 

graça à conclusão de vários processos de recrutamento de pessoal que estavam em curso e ao recurso a reservas 

de recrutamento. 

O desvio face ao planeado reflete ainda uma taxa de absentismo de 5,5%2 em 2021, menor do que em anos 

anteriores, fator a que não esteve alheio o regime de teletrabalho, a que se recorreu ao longo do ano, por ter 

permitido uma gestão mais flexível dos tempos de trabalho, e, logo, a redução das ausências ao trabalho. 

Importa referir que, de entre os 142 colaboradores afetos à atividade principal do IEM em 31 de dezembro de 

2021, 79 colaboradores estão vinculados à Direção de Planeamento e Promoção de Emprego e ao Centro de 

Emprego, correspondendo a 55,6% do total de efetivos. Nesta distribuição, deve-se ainda considerar que os 18 

Assistentes Operacionais do Instituto estão afetos aos Órgãos de Assessoria e de Apoio (11), à Direção de 

Infraestruturas e Tecnologia (3), à Direção Administrativa e Financeira (3) e ao Centro de Emprego (1), ainda que as 

funções que desempenham tenham, na grande maioria dos casos, um caráter transversal às demais unidades 

orgânicas. 

                                                 
2 Calculada de acordo com fórmula estabelecida pela DGAEP: Número de dias de faltas /(Número anual de dias trabalháveis retirados 25 dias 
de férias x Número total de recursos humanos) 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. 

No ano de 2021 efetuaram-se 5 saídas de trabalhadores do quadro de pessoal ao longo do ano: 2 através de 

mobilidade, 1 através de cedência de interesse público, 1 para exercício de funções em cargo dirigente e 1 através de 

nomeação noutro serviço. 

Em contraponto verificaram-se 17 entradas, das quais: 

 10 admissões através de procedimentos concursais: 4 Técnicos Superiores, 2 Especialistas de Informática, 2 

Técnicos de Informática e 2 Assistentes Técnicos.  

 6 admissões através de recurso às reservas de recrutamento ativas: 3 Técnicos Superiores, 2 Assistentes 

Técnicos e 1 Assistente Operacional;  

 1 Técnico Superior em cedência de interesse público. 

É de notar que se verificou, ainda, o regresso e saída de 1 trabalhador, em regime de mobilidade. 

O efetivo ao serviço do IEM passa assim de 130, no final de 2020, para 142 colaboradores em 31 de dezembro de 2021, 

distribuídos em termos de modalidades da relação jurídica: 

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

 15 em comissão de serviço; 

 3 em regime de cedência de interesse público; 

 1 em mobilidade na categoria. 

No conjunto dos 142 colaboradores ao serviço do IEM, os grupos profissionais com maior representação são os 

Técnicos Superiores, com 53 colaboradores, seguindo-se os Assistentes Técnicos, com 33. 

Distribuição do efetivo do IEM por categoria / cargo e unidade orgânica,  
em 31 de dezembro de 2021 

Categoria / Cargo 
Conselho 
Diretivo 

CE DPE DAF DIT 
Serviços de 
Assessoria e 
de Apoio* 

Total 

Dirigente 3 3 3 2 2 2 15 

Carreira de técnico superior - 15 27 2 1 8 53 

Carreiras e categorias subsistentes - 10 - 3 1 2 16 

Informática - Carreira especial - - - - 7 - 7 

Carreira de assistente técnico - 11 9 10 1 2 33 

Carreira de assistente operacional - 1 - 3 3 11 18 

Total 3 40 39 20 15 25 142 

* Inclui a Divisão de Apoio Jurídico (DAJ), a Divisão de Estatística, Planeamento e Comunicação (DEPC) e o Secretariado e e 
Serviços de Apoio Operacional (SSAO). 
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O Balanço Social evidencia algum constrangimento em matéria de recursos humanos, contando-se a 1.708,5 dias de 

ausência no trabalho ao longo do ano. Destas ausências, metade (49,7%) relaciona-se com a parentalidade. As faltas 

ocorridas no âmbito da proteção da "Doença" também atingiram valores relevantes, agregando 24,8% do total de 

ausências de 2021. 

Em 2021 a formação abrangeu um universo de 64 trabalhadores, os quais totalizaram 99 participações nas 59 ações 

realizadas. De forma global, os trabalhadores totalizaram 1.251,8 horas de formação promovidas pelo IEM, com o 

maior número de horas de formação a ser registado nos trabalhadores integrados na carreira de Técnico Superior 

(541,3 horas), seguindo-se os Assistentes Técnicos (341 horas) e Dirigentes (287,5 horas) de formação. 
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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 conceção, 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 questionário3 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. 

                                                 
3 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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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   
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. 

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

X   

A separação de funções potencialmente conflituantes é respeitada na DPE, existindo segregação ao nível funcional e por 
trabalhador. Nesta sequência, a aplicação SIGPE possui níveis de atividade diferenciados, 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. 

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   
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. 

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

X   

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 SRIC, o que condiciona a sua adequação. No sentido de 
otimizar 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. 

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

X   
Estão estabelecidas reuniões trimestrais 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. 

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

X   

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 2021, o 
IEM foi alvo de uma ação de auditoria ao cumprimento da Lei dos Compromissos e dos pagamentos em atraso pelo IEM, no 
ano de 2020, realizada pela Inspeção Regional de Finanças, cujo relatório não concluído até ao momento.  



 

Pág. 40 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES | 2021 

Questões Sim Não 
Não 

Aplicável 
Fundamentação 

2. Estrutura organizacional 

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

X   

Ao longo de 2021 as unidades orgânicas e competências obedeceram ao legalmente estabelecido pela lei orgânica em vigor, 
designadamente pelo Decreto Legislativo Regional nº 11/2009/M, de 17 de abril, alterado pelo Decreto Legislativo Regional 
n.º 3/2013/M, de 2 de janeiro, e pelos seus estatutos, aprovados pela a Portaria n.º 151/2012, de 29 de novembro, em vigor 
até ao dia 7 de outubro, data a partir da qual esta portaria foi revogada com a publicação da Portaria n.º 583/2019, de 7 de 
outubro. 

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 

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

X   
92% (120 colaboradores) no biénio 2019-2020, em função de se registarem colaboradores  que não perfizeram os 6 meses 
mínimos de serviço efetivo. 

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

X   48,5% (64 colaboradores dos 132 com um mínimo de 6 meses de trabalho efetivo ao longo do ano). 

3. Atividades e procedimentos de controlo administrativo implementados no serviço 

3.1. Existem manuais de procedimentos 
internos? 

X   

Existem manuais de procedimentos internos em diversas áreas da atividade do IEM. Embora estes manuais sejam 
ferramentas úteis na definição dos procedimentos e circuitos internos, alguns carecem de atualização face às constantes 
alterações regulamentares, à criação de novas medidas de combate ao desemprego e ao desenvolvimento tecnológico já 
empreendido quer pelo IEM quer pela Administração Pública em geral, essencialmente por falta recursos humanos.  

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. 

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

X   

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 pelos seus estatutos, definidos pela Portaria n.º 151/2012, de 
29 de novembro, em vigor até dia 7 de outubro, inclusive, data a partir da qual esta portaria foi revogada com a publicação 
da Portaria n.º 583/2019, de 7 de outubro e Deliberação de 3/2019, de 18 de novembro, publicado no JORAM II Série n.º 
198, 3.º Suplemento de 21 de novembro. 

3.3. É elaborado anualmente um plano de 
compras? 

X   Foi elaborado em 2021 

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

 X  

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. 
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Questões Sim Não 
Não 

Aplicável 
Fundamentação 

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

X   
Através da organização 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. 

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

X   
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. 

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

X   Nomeadamente através do sistema de gestão documental. 

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

X   Foi elaborado e remetido às entidades competentes, estando disponível na internet. 

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

X   O plano está a ser executado e monitorizado, estando em elaboração o relatório de 2020. 

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   

Para a atividade contabilística, financeira e de recursos humanos (gestão de tesouraria, processamento da gestão corrente de 
terceiros, processamento e pagamento de vencimentos, gestão dos recursos humanos, gestão de stocks e candidaturas 
online no âmbito dos programas de emprego) e para a gestão documental o IEM recorre a módulos desenvolvidos na 
plataforma Xisconnect.  

O projeto Xisconnect teve início em 2016, e permitiu a desmaterialização de alguns procedimentos internos, com a 
integração num único sistema informático da informação relacionada com a gestão orçamental e financeira do IEM 
(funcionários, fornecedores, clientes e de dados auxiliares), a gestão documental e a gestão dos programas de emprego. A 
médio prazo pretende-se que esta plataforma venha a substituir o sistema SIGPE e a integrar outros sistemas em uso no IEM. 
Neste âmbito, em 2021 destaca-se a implementação da funcionalidade de submissão online de pedidos de pagamento. 

Em 2021, 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. 

- 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 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. 
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Questões Sim Não 
Não 

Aplicável 
Fundamentação 

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

X   
A gestão de documentação e as bases de dados de recursos humanos, gestão orçamental e financeira e a gestão patrimonial 
estão integradas. 

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

X   

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. 

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

X   
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. 

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

X   

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. 

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

X   Backups diários das bases de dados e servidor de ficheiros. 

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

X   
Rede protegida através de acessos personalizados (nome utilizador/ palavra-chave), com renovação periódica obrigatória, e 
acesso ao correio e sítio intranet (exterior) por https. 
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Ações de Auditoria e Controlo Externo 

Enquanto beneficiário dos fundos comunitários, o IEM no âmbito das suas competências está sujeito ao controlo 

periódico promovido pelas 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 aquelas entidades, a supervisão reincide sobre 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). 

Ao longo de 2021, o IEM foi alvo de 1 ação de controlo por parte da Inspeção Regional de Finanças, relativa ao 

cumprimento da Lei dos Compromissos e dos pagamentos em atraso pelo IEM, no ano de 2020, a qual ainda 

decorre. 

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 

DROT, 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 QUAR, 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 41 e 42 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. 

Neste âmbito importa referir o grande investimento feito pelo IEM em ações de formação para a implementação 

do Regime Geral de Proteção de dados, para o desenvolvimento das redes e sistemas e da sua segurança, nos 

últimos anos. O esforço do IEM a este respeito será prosseguido em 2022, com 2 técnicos do IEM a iniciarem uma 

iniciar uma formação em cibersegurança no início do ano. 
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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 utentes4, seus principais clientes e 

para os quais é dirigida a sua missão.  

O inquérito de avaliação à satisfação dos utentes do IEM apresenta um resultado de 2,9 em 2021. 

Quadro resumo dos resultados do inquérito de avaliação de satisfação dos utentes - 2021 

VALOR MÉDIO POR QUESTÃO E DOMÍNIO 
% de respostas no nível  

3 - Satisfeito ou  
4 - Muito Satisfeito 

Grau médio 

Valor Médio Global 75,1  2,9 

A imagem da 
organização 

1. A importância dos serviços do IEM para a sociedade e os cidadãos 79,9 3,0 

2,9 
2. Divulgação das atividades e serviços prestados 71,8 2,8 

3. Igualdade de tratamento e oportunidades 69,0 2,8 

4. Simpatia e cortesia dos funcionários 79,9 3,1 

Envolvimento 
e participação 

5. Existência de vários meios para apresentar sugestões/reclamações 
(presencialmente, por escrito, por telefone e via web) 

81,4 3,1 2,8 

Acessibilidade 

6. Facilidade de acesso ao local de atendimento  
(rampas de acesso, elevadores) 

88,1 3,2 

3,0 

7. Horário de atendimento e Sistema de agendamento 82,5 3,0 

8. Existência de balcões de atendimento em serviços descentralizados (Ex.: Loja do 
cidadão, postos ou núcleos de atendimento) 

84,2 3,1 

9. Informação e documentação disponível no sítio eletrónico do IEM 81,0 3,0 

10. Serviços disponíveis online e por correio eletrónico 77,9 3,0 

11. Atendimento telefónico (tempo de espera/encaminhamento das chamadas) 69,2 2,8 

Serviços 
prestados 

12. Clareza e coerência das informações prestadas 78,4 3,0 

2,8 

13. Capacidade e empenho dos funcionários para resolver os seus problemas 75,9 2,9 

14. Encaminhamento para ofertas de emprego 61,7 2,6 

15. Apoio na procura de emprego (aconselhamento individual, sessões de 
informação, …) 

62,2 2,6 

16. Realização de programas de emprego (estágios, programas ocupacionais, 
apoios à criação de empresas, ...) 

65,4 2,7 

 

                                                 
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 realizado no período de 2 a 16 de novembro, tendo sido disponibilizado por email o link de acesso ao questionário 

online a todos os utentes com email registado que contactaram o IEM nos meses de janeiro a outubro 2021. Complementarmente, e de forma a 

não excluir utentes com menor nível de competências digitais, foi também distribuído o mesmo questionário em papel a todos os utentes que se 

dirigiram às instalações na Rua da Boa Viagem, nº 36, Funchal no período de 3 a 5 de novembro. Obtiveram-se 902 respostas válidas face a uma 

População-alvo de 9.569 utentes, na qualidade de pessoas singulares, que recorreram aos serviços do Centro de Emprego uma ou mais vezes, 

desde o dia 1 de janeiro de 2021, apurando-se uma margem de erro é de 3,17%, com um nível de confiança de 95%. O valor global do inquérito é 

apurado por média simples das frequências relativas das 16 questões, avaliadas de acordo com a seguinte escala: 1 = Muito Insatisfeito; 2= 

Insatisfeito; 3= Satisfeito e 4 = Muito Satisfeito. 

http://www.caf.dgaep.gov.pt/
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Os utentes do IEM manifestaram um grau de satisfação elevado, identificando-se como as áreas mais geradoras de 

satisfação os aspetos ligados aos temas Acessibilidade aos serviços do IEM e Imagem da organização. 

Efetivamente a questão 6. Facilidade de acesso ao local de atendimento (rampas de acesso, elevadores) apresentou o 

melhor nível de satisfação, com grau médio de 3,2, seguido da questão 8. Existência de balcões de atendimento em 

serviços descentralizados (Ex.: Loja do cidadão, postos ou núcleos de atendimento), com um valor de 3,1. 

Ao longo do inquérito destacou-se o elevado número de respostas positivas em questões ligadas ao desempenho dos 

técnicos e à importância dos serviços do IEM, designadamente: 

- Simpatia e cortesia dos funcionários (3,05 | 79,9% de respostas no nível 3 ou 4); 

- A importância dos serviços do IEM para a sociedade e os cidadãos (3,05 | 79,9%); 

- Clareza e coerência das informações prestadas (2,95 | 78,4%) 

- Capacidade e empenho dos funcionários para resolver os seus problemas (2,93 | 75,9%). 

A conjunção destas respostas evidenciou o reconhecimento do papel do IEM na sociedade. 

À semelhança do que se verificou nos inquéritos de anos anteriores, as questões 14. Encaminhamento para ofertas 

de emprego e 15. Apoio na procura de emprego (aconselhamento individual, sessões de informação, …) registam o 

menor nível de satisfação (2,6) e a menor proporção de utentes satisfeitos (61,7% e 62,2%, respetivamente). A 

questão 16. Realização de programas de emprego (estágios, programas ocupacionais, apoios à criação de 

empresas, ...), ocupa a 3.ª posição inferior na ordenação decrescente, com um nível de satisfação de 2,7 (65,4% de 

respostas de nível 3 ou 4). 

Estes resultados, aliados às sugestões dos utentes, sugerem-nos que parte do descontentamento será gerado pela 

baixa quantidade de respostas face ao volume de desempregados inscritos. Apesar do empenho e esforço que o IEM 

tem desenvolvido, não é possível apresentar soluções efetivas e satisfatórias a todos os desempregados inscritos.  

Ainda assim, o IEM deve continuar a trabalhar no sentido de fazer um acompanhamento personalizado aos 

desempregados inscritos, apoiando-os na procura ativa de emprego. 

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 2,9, valor coincidente ao apurado pela média global das questões anteriores. 
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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 no 

QUAR, 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 do QUAR 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 2021, 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 15, com as adaptações consideradas 

necessárias, estando dividido, a título excecional, em 2 secções: A - Questões relativas às medidas adotadas face à 

Covid-19 e B - Questões de avaliação da satisfação em termos gerais, comparável com anos anteriores. 

Apuraram-se valores médios de 3,3 na secção A e de 3,1 na secção B, numa escala de 1 a 4, correspondendo, no 

primeiro caso, ao Muito Satisfeito e no segundo, ao Satisfeito. 

A secção A – Questões relativas às medidas adotadas face à COVID-19 subdivide-se em 2 temas: 1. Organização 

dos serviços e 2. Respostas para os utentes, apresentando graus médios de satisfação de 3,2 e 3,3, respetivamente. 

A questão 1.2. Disponibilização de meios não-presenciais de acesso aos serviços do IEM, apresenta um grau médio 

de satisfação de 3,4 – valor mais alto de entre todas as questões - com uma proporção de respostas nos níveis 3 e 

4, de 100%. 

Face a 2020, todas as questões apresentam melhorias na proporção de respostas de nível 3 ou 4. A este respeito, a 

questão 1.4. Reforço da higiene, materiais de proteção e desinfeção e medidas de distanciamento social, com um 

grau médio de satisfação de 3,2 é a que mais melhorou comparativamente ao ano transato (+12,6 p.p.), embora 

apresente a proporção de respostas de níveis 3 e 4 mais baixa (86,3%). 

                                                 
5 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 dias 22 a 26 de novembro, sendo distribuído a todos os colaboradores ao serviço 
nestas datas, através de formulário online ou em papel, caso do colaborador não tenha acesso regular a um computador no âmbito das suas 
funções. Dos 138 colaboradores, 14 não estavam ao serviço no período de realização do inquérito, tendo sido recolhidos 75 questionários com 
pelo menos 1 resposta válida, obtendo-se uma taxa de resposta de 60,5%. 

Os resultados globais dos questionários são apresentados em cada tema como a média simples das respetivas questões. O resultado global é 
obtido por média simples dos grupos em cada secção, de modo a não sobrevalorizar nenhum tema em detrimento de outros. 
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Distribuição dos inquéritos por grau médio global

Intervalo do 2021  

Grau médio global Nº %

Muito Satisfeito 3,25 – 4 28 37,3%

Satisfeito 2,5 - 3,24 44 58,7%

Insatisfeito 1,75 - 2,4 3 4,0%

Muito Insatisfeito 1 - 1,74 0 0,0%

TOTAL - 75 100%

4,0%

96,0%

Muito Satisfeito

37,3%

Satisfeito

58,7% Insatisfeito
4,0%

Muito 

Insatisfeito

0,0%

2021

Muito Satisfeito

38,2%

Satisfeito
51,3%

Insatisfeito

9,2%

Muito Insatisfeito 
1,3%

2020

Inquérito de avaliação da satisfação dos colaboradores - 2021 

SECÇÃO A - Questões relativas às medidas adotadas face à Covid-19  

VALOR MÉDIO POR QUESTÃO E DOMÍNIO 
% de respostas no nível  

3 - Satisfeito ou  
4 - Muito Satisfeito 

Grau médio 

Valor Médio Global 95,2 3,3 

1.  A Organização dos serviços 93,4 3,2 

1.1. Reorganização do atendimento presencial ao público 93,9 3,2 

1.2. Disponibilização de meios não-presenciais de acesso aos serviços do IEM 100,0 3,4 

1.3. Reorganização do trabalho e implementação do teletrabalho 93,8 3,3 

1.4. Reforço da higiene, materiais de proteção e desinfeção e medidas de 
distanciamento social 

86,3 3,2 

1.5. Circulação da informação sobre a adaptação dos serviços e atuação do IEM 93,2 3,2 

2. Respostas para os utentes 97,0 3,3 

2.1. Medidas temporárias, implementadas ou previstas, de apoio aos 
desempregados, aos trabalhadores com perda de remuneração e às 
entidades com redução de atividade 

97,0 3,3 

   

 

No que toca ao tema 2. Respostas para os utentes e relativamente à questão única 2.1. Medidas temporárias, 

implementadas ou previstas, de apoio aos desempregados, aos trabalhadores com perda de remuneração e às 

entidades com redução de atividade o grau de satisfação dos colaboradores é de 3,3, o que valoriza a missão do 

IEM e a sua intervenção junto dos utentes. 

Ainda no que respeita à temática COVID-19, foi pedido aos colaboradores que apresentassem sugestões no âmbito 

da adaptação e resposta dos serviços a esta problemática. Obtiveram-se 11 referências de outros tantos 

colaboradores, das quais 4 relativas ao regime de trabalho e 4 a medidas de segurança e higiene, no sentido da 

introdução de melhorias, mas também no elogio à ação já realizada nestas áreas. 

 

Quanto à secção B, que corresponde às questões de âmbito global colocadas em anos anteriores, em termos de 

valor médio global de cada inquérito, 72 dos 75 colaboradores auscultados (96,0%) apresentam um grau de 

satisfação global igual ou superior a 2,5, valor mínimo positivo numa escala de 1 a 4, correspondendo a uma larga 

maioria de colaboradores satisfeitos com os temas abordados neste questionário.  

 

 

 

 

Nos extremos da escala, contam-se 28 colaboradores globalmente Muito Satisfeitos (37,3%), ou seja, colaboradores 
cujo valor médio do inquérito é igual ou superior a 3,25, enquanto não se contabiliza qualquer resposta individual 
com grau médio inferior a 1,75, ou seja, globalmente Muito Insatisfeito. 
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Quanto à análise dos temas e questões de forma conjunta, em 2021, em termos globais, 86,8% das respostas obtidas 

situam-se nos níveis 3- Satisfeito ou 4- Muito Satisfeito. 

O grau médio fixou-se em 3,1 em 2021, mantendo o resultado obtido em 2020. 

 

Inquérito de avaliação da satisfação dos colaboradores - 2021 

SECÇÃO B - Questões de avaliação da satisfação em termos gerais, comparável com anos anteriores  

 

  %  
de 3 e 4 

Grau 
médio   

Valor Médio Global 86,8 3,1 

1.  A Organização 90,6 3,2 

1.1. Imagem do IEM 97,3 3,3 

1.2. Desempenho global do IEM (para a sociedade e cidadãos/clientes) 94,5 3,2 

1.3. Relacionamento do IEM com os utentes 92,8 3,2 

1.4. Envolvimento dos colaboradores do IEM na respetiva missão 87,7 3,2 

1.5. Envolvimento dos colaboradores em atividades de melhoria 80,8 3,0 

2. Gestão da Organização 82,5 3,1 

2.1. Aptidão da liderança para conduzir a organização 84,9 3,1 

2.2. Competência das chefias intermédias para garantir a realização das atividades 90,4 3,2 

2.3. Atitude da organização face à mudança e à modernização 84,7 3,1 

2.4. Diálogo e consulta entre dirigentes e colaboradores 75,0 3,0 

2.5. Processo de fixação dos objetivos individuais 82,1 3,0 

2.6. Circulação da informação 78,1 3,0 

3. Liderança (a) 86,0 3,1 

3.1. Liderança através do exemplo (a) 86,6 3,2 

3.2. Delegação de competências e responsabilidades (a) 92,3 3,2 

3.3. Recetividade à crítica e sugestões dos colaboradores (a) 87,9 3,1 

3.4. Estímulo da iniciativa dos colaboradores (a) 82,8 3,1 

3.5. Reconhecimento dos esforços individuais e das equipas (a) 80,4 3,0 

4. Satisfação com o desenvolvimento profissional e aprendizagem 81,9 3,0 

4.1. Oportunidades criadas pela org. para desenvolver novas competências 85,5 3,0 

4.2. Promoção da formação profissional 76,5 2,9 

4.3. Desenvolvimento de trabalho em equipa 87,7 3,1 

4.4. Participação em atividades de mudança na organização 77,9 2,9 

5. Ambiente de trabalho / relacionamento interpessoal 91,0 3,3 

5.1. Relacionamento com os colegas de trabalho 100,0 3,5 

5.2. Igualdade de oportunidades e de tratamento na organização 79,5 3,0 

5.3. Possibilidade de conciliar a vida prof. com a vida familiar e assuntos pessoais 94,7 3,3 

5.4. Modo como a organização lida com os conflitos e/ ou problemas individuais 89,9 3,2 

6. Condições de higiene, segurança, equipamentos e serviços 88,7 3,2 

6.1. Ambiente de trabalho (luz, temperatura, ruído) 81,1 3,0 

6.2. Equipamentos informáticos disponíveis (Hardware e Software) 88,9 3,2 

6.3. Equipamentos de comunicação disponíveis 96,0 3,3 

6.4. Condições de higiene 81,3 3,1 

6.5. Condições de segurança 96,0 3,3 

Nota: (a) Média das respostas relativas a: 1. Conselho Diretivo, 2. Chefias intermédias. 
Os valores apresentados para os grupos são apurados por média simples das respetivas questões.  
O valor global do inquérito é apurado por média simples das frequências relativas dos 6 grupos de medidas. 
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Verifica-se um equilíbrio entre os 6 temas abordados no inquérito, variando entre o valor médio de 3,0 e 3,3. 

O tema 5. Ambiente de trabalho/ relacionamento interpessoal é o que apresenta o grau médio mais elevado (3,3), 

sendo também o que apresenta uma proporção mais elevada de respostas nos níveis 3 e 4 (91,0%), assim como a 

proporção mais elevada de respostas no nível 4 (35,9%). 

Por outro lado, o tema 4. Satisfação com o desenvolvimento profissional e aprendizagem, é aquele que origina 

menor satisfação, o único abaixo da média global, ainda assim com 81,9% dos colaboradores satisfeitos ou muito 

satisfeitos.  

Neste questionário, de acordo com o modelo adotado, o tema 3. Liderança foi individualizado para diferentes níveis 

hierárquicos do IEM: Conselho Diretivo e Chefias Intermédias, neste último caso tendo como referência de resposta 

a chefia direta. De modo a não sobrevalorizar este tema no cômputo da satisfação global, obtida pela média simples 

dos 6 temas abordados no questionário, apuram-se valores globais para o tema 3. Liderança por média simples dos 

2 conjuntos. Desta forma, consegue-se verificar que o tema 3. Liderança apresenta um nível global de satisfação de 

3,1 (Conselho Diretivo: 3,1 e Chefias Intermédias: 3,2). 

No conjunto das 34 questões do inquérito, a questão 5.1. Relacionamento com os colegas de trabalho gera o maior 

nível médio de satisfação, com um grau médio de 3,51 e 51,4% dos colaboradores Muito Satisfeitos. Nesta questão 

nenhum colaborador selecionou o nível 1 ou 2. 

Nos níveis mais elevados de satisfação destacam-se também as questões 5.3. Possibilidade de conciliar a vida 

profissional com a vida familiar e assuntos pessoais (3,32), 1.1. Imagem da organização (3,27) e 3 questões 

relativas ao tema 6. nomeadamente quanto aos equipamentos e às condições de segurança. 

Nos níveis inferiores de satisfação estão as questões 4.2. Promoção da formação profissional e 4.4. Participação 

em atividades de mudança na organização, com grau médio de satisfação de 2,90 e 2,93, respetivamente. 

Seguem-se nesta lista 3 questões relacionadas com o tema 2. Gestão da Organização, nomeadamente, 2.5. 

Processo de fixação dos objetivos individuais (2,97), 2.4. Diálogo e consulta entre dirigentes e colaboradores (2,99) 

e 2.6. Circulação da informação (2,99). 

Finalmente, para além das 34 questões de resposta na escala de 1 a 4, o questionário continha ainda uma última 

questão relativa à satisfação global com o IEM. Esta questão obteve um grau médio de satisfação de 3,1 - 

coincidente ao apurado pela média global das questões anteriores. 

 

O resultado desta avaliação evidencia um grupo de trabalho identificado com a missão e imagem do IEM, focado 

na perspetiva dos utentes, o que vai de encontro aos resultados obtidos na questão 7. Sente-se integrado(a) e 

comprometido(a) com a organização?, dos quais 92,0% dos colaboradores inquiridos manifestaram estar 

comprometidos com a organização. 

No conjunto das referências recolhidas relativas aos pontos fortes do IEM, destacam-se as menções à sua Missão, 

valorizando especialmente o empenho do IEM em prestar um bom serviço aos utentes, sentimento que é 

reforçado nas referências quer aos Recursos Humanos quer à Liderança e Gestão. Relativamente à identificação de 

áreas de melhoria, destaca-se o tema das Ferramentas de trabalho e tecnologias, testemunhando a importância 

dada à melhoria dos sistemas informáticos, quer a nível interno, quer na interação com os utentes. Em termos de 

ações implementar no curto e médio prazo, voltam a evidenciar-se as propostas relativas à intervenção do IEM, no 

âmbito da sua missão, tema reforçado pela as propostas de melhoria das plataformas tecnológicas de informação 

ou interação com os utentes. São também relevante as sugestões de aumento da formação dos trabalhadores, por 

forma a melhorarem o seu desempenho profissional. 
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4.7. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, PREVISTAS E NÃO PREVISTAS 

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 definidas. 

Em sede de Plano de Atividades para 2021 foram previstos 52 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 52 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 2021, é de 84,6%, contabilizando-se 8 objetivos que 

não atingiram as metas definidas em Plano, dois dos quais por motivo externo ao IEM. 

Neste âmbito importa salientar, que as atividades previstas em 2 destes objetivos foram executadas em 2021, não 

tendo cumprido a meta por estas serem definidas tendo por base um limite temporal. 

Apresentam-se de seguida, de forma resumida, os objetivos operacionais do IEM para 2021 e respetiva execução. 

 
OBJETIVOS OPERACIONAIS 

Classificação 

 Atingido 
Não 

Atingido 
ASC a) 

1.  Inserir 1.250 desempregados no mercado de trabalho (Obj. 1 QUAR) X   

2.  Captar 2.300 ofertas de emprego (Obj. 3 QUAR) X   

3.  Garantir elevados níveis de satisfação das ofertas de emprego (Obj. 6 QUAR) X   

4.  Promover a divulgação digital dos serviços do Centro de Emprego  X  

5.  Melhorar as competências de empregabilidade dos desempregados  X   

6.  Proceder ao acompanhamento de 200 desempregados identificados como de difícil colocação X   

7.  Aplicar o Plano Pessoal de Emprego a 600 beneficiários de Prestações de Desemprego X   

8.  
Garantir o encaminhamento de desempregados para as formação aprovadas, no âmbito do Programa 
Operacional Madeira 14-20 

X   

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

10.  Acompanhar os projetos de mobilidade de 100 candidatos inscritos com vocação comunitária X   

11.  
Promover a articulação com parceiros Garantia Jovem para sinalização e integração em respostas de 
educação e formação 

 X  

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

13.  Promover o crescimento do Serviço Público Digital (Obj. 8 QUAR)  X  

14.  Garantir a correta validação e registo de pré-inscrições online X   

15.  Desenvolver um novo sistema de informação do Centro de Emprego e portal de serviços online (Obj. 7 QUAR) X   

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

17.  Garantir a atualização dos dados relativos às prestações de desemprego no sistema CRE, no prazo de 30 dias  X   
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OBJETIVOS OPERACIONAIS 

Classificação 

 Atingido 
Não 

Atingido 
ASC a) 

18.  
Garantir o tratamento de faltas de beneficiários de prestações de desemprego dentro dos 5 dias 
consecutivos previstos legalmente 

X   

19.  Implementar o Plano de Ação no âmbito do Projeto GrowRUP X   

20.  Abranger 5.100 pessoas nas medidas ativas de emprego (Obj. 2 QUAR) X   

21.  Criar uma medida específica para integração profissional de pessoas com deficiência (Obj. 5 QUAR) X   

22.  Promover a sensibilização pública para o emprego de pessoas com deficiência e/ou incapacidade (Obj. 5 QUAR)   X 

23.  Criação de medidas de apoio à manutenção de postos de trabalho criados com apoio do IEM (Obj. 4 QUAR) X   

24.  Criação de medida de incentivo ao empreendedorismo jovem X   

25.  Revisão do Programa Experiência Jovem X   

26.  Garantir que 75% dos processos PIC entrados em 2021 são analisados no prazo de 40 dias úteis X   

27.  Garantir que 75% dos processos CRIEE entrados em 2021 são analisados no prazo de 55 dias úteis X   

28.  Garantir o tratamento dos pedidos de pagamento em 30 dias úteis X   

29.  Criação de rede de entidades apoiadas no âmbito do CRIEE e CPE  X  

30.  Aumentar a comunicação com os clientes do IEM e incentivar o empreendedorismo X   

31.  Concluir a implementação do GIPE - Sistema de Gestão Integrada dos Programas de Emprego X   

32.  Evoluir/ transformar a informação relativa aos programas de emprego no website do IEM X   

33.  Criar uma plataforma para os estágios X   

34.  Monitorizar a execução do financiamento comunitário na atividade desenvolvida X   

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

36.  Implementar a contabilidade de gestão  X  

37.  Conceber e monitorizar o  Plano Anual de Compras X   

38.  Criação/atualização e uniformização de procedimentos no âmbito da Direção Administrativa e Financeira X   

39.  Operacionalizar concursos de recrutamento X   

40.  Promover a conciliação da vida familiar e profissional (Obj. 9 QUAR) X   

41.  Promover a qualificação dos trabalhadores (Obj. 10 QUAR) X   

42.  Operacionalizar atempadamente os atos respeitantes às alterações de posicionamento remuneratório X   

43.  Garantir a segurança das redes e sistemas de informação  X  

44.  Garantir o funcionamento dos sistemas de informação X   

45.  Assegurar os processos de contratação relativos aos equipamentos e instalações X   

46.  Garantir os outputs de dados a entidades externas X   

47.  Garantir a qualidade do ambiente de trabalho X   

48.  Criar o Manual de Procedimentos de Contratação Pública no âmbito da Consulta Prévia X   

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

50.  Emitir parecer jurídico aos serviços num prazo de 7 dias úteis X   

51.  Preparar um novo Plano Regional de Emprego   X 

52.  Garantir a satisfação dos clientes e parceiros (Obj. 11 QUAR) X   

a) ASC- Adiado, Suspenso ou Cancelado por motivo externo ao IEM    

 

Apresenta-se seguidamente a matriz global de objetivos operacionais, discriminando os respetivos indicadores, metas 

e resultados alcançados em 2021. 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES | 2021 

MATRIZ DE OBJETIVOS OPERACIONAIS 2021 

N.º Objetivo  Ações / Atividades Indicadores 
Peso 
Ind.% 

Meta 
2021 

Execução 
31/dez 

A NA ASC Observações 
Fonte de 

Informação 
UO 

Respons. 
Com 

contributo 

1 

Inserir 1.250 
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 

100 1 250 1 458 X      
Sist. 

Informação 
CRE 

CE\DC DPE 

2 
Captar 2.300 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 

100 2 300 2 526 X      
Sist. 

Informação 
CRE 

CE\DC DPE 

3 
Garantir elevados níveis de 
satisfação das ofertas de 
emprego (Obj. 5 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  

100 50% 53,6% X      
Sist. 

Informação 
CRE 

CE\DC  - 

4 
Promover a divulgação 
digital dos serviços do 
Centro de Emprego 

Disponibilizar informação em formato 
digital, para divulgação na área de 
atendimento do Centro de Emprego e no 
site IEM  

Data de conclusão 100 31/dez 

Em 
execução. 
Transita 

para 2022 

  X   
Foi apresentada 
proposta a 
30/dez. 

Website do 
IEM 

Informação 
interna 

CE DIT 

5 
Melhorar as competências 
de empregabilidade dos 
desempregados  

Promover 8 sessões online para 
promoção de competências de 
empregabilidade, dos desempregados 
inscritos no CE 

N.º de Sessões Online de 
Procura Ativa de Emprego - 
SPAE realizadas 

100 8 8 X       
Sist. 

Informação 
CRE 

CE\DIOP  - 

6 

Proceder ao 
acompanhamento de 200 
desempregados 
identificados como de 
difícil colocação 

Atender individualmente  candidatos 
desempregados de muito longa duração 

N.º de atendimentos 
realizados 
Peso: 50% 

50 100 106 

X     

  Informação CE CE\DIOP - 

Atender individualmente candidatos 
desempregados com mais 55 anos. 

N.º de atendimentos 
realizados 
Peso: 50% 

50 100 106   
Sist. 

Informação 
CRE 

CE\DIOP  - 

7 

Aplicar o Plano Pessoal de 
Emprego a 600 
beneficiários de Prestações 
de Desemprego 

Promover a definição de Plano Pessoal 
de Emprego 

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

100 600 862 X       
Sist. 

Informação 
CRE 

CE\DIOP  - 

8 

Garantir o encaminhamento 
de desempregados para as 
formação aprovadas, no 
âmbito do Programa 
Operacional Madeira 14-20 

Proceder à seleção e encaminhamento 
de desempregados para as formações no 
âmbito do PO Madeira 14-20 

% de cursos preenchidos pelo 
Centro de Emprego 

100 95,0% 100,0% X       
Sist. 

Informação 
CRE 

CE\DIOP  - 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES | 2021 

N.º Objetivo  Ações / Atividades Indicadores 
Peso 
Ind.% 

Meta 
2021 

Execução 
31/dez 

A NA ASC Observações 
Fonte de 

Informação 
UO 

Respons. 
Com 

contributo 

9 

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

Promover e realizar 2 Webinars, de 
divulgação da Rede Eures, dirigido a 
desempregados inscritos no Centro de 
Emprego 

N.º de Webinars realizados 

Peso: 30% 
30 2 2 

X     

  

Website do 
IEM 

Informação 
interna 

CE - 

Promover e realizar 2 Webinars, de 
divulgação da Rede Eures, dirigido a 
empregadores  

N.º de Webinars realizados 

Peso: 30% 
30 2 2   

Website IEM 
Informação 

interna 
CE - 

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

N.º de candidatos 
convocados 
Peso: 40% 

40 300 345   
Sist. 

Informação 
CRE 

CE  - 

10 

Acompanhar os projetos de 
mobilidade de 100 
candidatos inscritos com 
vocação comunitária 

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

N.º de atendimentos de 
candidatos 

100 100 102 X       
Sist. 

Informação 
CRE 

CE  - 

11 

Promover a articulação 
com parceiros Garantia 
Jovem para sinalização e 
integração em respostas de 
educação e formação 

- Criação de grupo de trabalho com vista 
à criação do Plano de Ação para o 
Garantia Jovem na Região 
- Definição de estratégia conjunta de 
atuação, metas e recursos e 
calendarização 
- Elaboração de documento sintetizador 

Data de apresentação da 
estratégia conjunta com 
entidades parceiras para 
2021-27 
Peso: 40% 

40 31/jul - 

  X   

Foi dada 
prioridade a 
outras atividades 

Ata do 
Conselho 
Diretivo 

CD e 
DEPC 

- 

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

Nº de integrações em 
respostas de jovens 
sinalizados como NEET, ao 
longo do ano 
Peso: 60% 

60 1 100 1 528  
Sist. 

Informação 
CRE 

CE e DPE 
Parceiros 

GJ 

12 

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 de 
atividade realizada 

100 24 24 X       Informação CE CE\DIOP  - 

13 
Promover o crescimento 
do Serviço Público Digital 
(Obj. 7 QUAR) 

- Incentivar e divulgar o acesso digital nas 
reinscrições online 

- Apoiar no desenvolvimento e 
implementação de formulários de 
candidatura online 
- Apoiar as entidades candidatas na sua 
utilização 

Percentagem de inscrições 
realizadas através de 
formulário online 
Peso: 50% 

50 20 22,7   X   

 Sistema de 
Apoio ao 
Centro de 
Emprego / 
Mapas de 

monitorização 
mensal 

CE - 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES | 2021 

N.º Objetivo  Ações / Atividades Indicadores 
Peso 
Ind.% 

Meta 
2021 

Execução 
31/dez 

A NA ASC Observações 
Fonte de 

Informação 
UO 

Respons. 
Com 

contributo 

13 
Promover o crescimento 
do Serviço Público Digital 
(Obj. 7 QUAR) 

- Incentivar e divulgar o acesso digital nas 
reinscrições online 

- Apoiar no desenvolvimento e 
implementação de formulários de 
candidatura online 
- Apoiar as entidades candidatas na sua 
utilização 

Data de entrada em 
produção de formulário 
online de candidatura ao 
programa de Criação de 
Empresas e Emprego 
Peso: 20% 

20 30/nov 

Em 
execução. 
Transita 

para 2022 

 X  

Atraso da 
Entidade Externa 
na correção das 
inconformidades 
no formulário 
detetadas 

Plataforma de 
candidaturas 

online / 
Xisconnect 

DPE DIT 

Data de entrada em 
produção de formulário 
online de pedidos de 
pagamento 
Peso: 30% 

30 31/mar 4/fev   

Plataforma de 
candidaturas 

online / 
Xisconnect 

DPE DIT 

14 
Garantir a correta 
validação e registo de pré-
inscrições online 

- Elaborar e disponibilizar um Manual de 
Procedimentos para Validação de Pré-
Inscrições online 
- Acompanhar e monitorizar a atividade 
dos Polos de Emprego, no que concerne 
à validação de pré-inscrições online 

Data de Elaboração do 
Manual de Procedimentos 

100 31/mar 29/mar X       Informação CE CE DIT 

15 

Desenvolver um novo 
sistema de informação do 
Centro de Emprego e 
portal de serviços online 
(Obj. 6 QUAR) 

- Levantamento de requisitos 
- Desenvolvimento de funcionalidades e 
implementação de views 
- Gestão de hardware necessário ao 
sistema e portal online 
- Apoio aos operadores para a entrada 
em produção 

Data de disponibilização 
online de áreas de clientes 
para utentes e Polos, com 
funcionalidade de registo de 
utilizador e leitura de dados.  

100 16/dez 15/dez X       

Informação 
interna, 

Relatório de 
Atividades, 
website do 

IEM 

DIT\DIR e 
CE 

- 

16 

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 

100 95,0% 97,0% X       
Sistema de 

Informação do 
CE 

CE\DC-
NPD 

 - 

17 

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

Garantir a atualização dos dados mensais 
remetidos pelo ISSM, IP-RAM, relativos a 
beneficiários de prestações de 
desemprego. 

Nº de meses com atualização 
concluída no prazo de 30 dias 

100 10 11 X       Email DPD 
CE\DC-

NPD 
 - 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES | 2021 

N.º Objetivo  Ações / Atividades Indicadores 
Peso 
Ind.% 

Meta 
2021 

Execução 
31/dez 

A NA ASC Observações 
Fonte de 

Informação 
UO 

Respons. 
Com 

contributo 

18 

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

Proceder ao tratamento de faltas a 
convocatórias de beneficiários de 
prestações de desemprego, dentro do 
prazo fixado 

% de faltas a convocatórias 
tratadas no prazo de 5 dias 
consecutivos 

100 95,0% 95,7% X       
Sistema de 

Informação do 
CE 

CE\DC-
NPD 

 - 

19 
Implementar o Plano de 
Ação no âmbito do Projeto 
GrowRUP 

Implementação e monitorização do 
Plano de Ação para a Região Autónoma 
da Madeira 

Nº de relatórios de progresso 
e monitorização apresentados 
ao longo do ano 

100 1 2 X       
Dossier do 

projeto 
GrowRUP 

CD e DPE DAF 

20 
Abranger 5.100 pessoas 
nas medidas ativas de 
emprego (Obj. 2 QUAR) 

- Analisar as candidaturas às medidas de 
emprego 
- Efetuar o ajustamento de candidatos e 
assegurar os procedimentos necessários 
à colocação 
- Garantir o acompanhamento dos 
participantes e entidades 
- Processamento das bolsas em função 
da assiduidade registada 
- Analisar e processar os pedidos de 
pagamento 
- Proceder aos pagamentos devidos aos 
participantes/ entidades 

Nº de abrangidos em 
programas de formação e 
emprego 

100 1 800 2 036 

X     
Valor global: 
5.835 
abrangidos 

SIGPE DPE CE e DAF 

Nº de postos pagos no 
âmbito de Incentivos à 
criação de emprego e 
empresas 

 475 656 SIGPE DPE CE e DAF 

Nº de abrangidos em 
programas ocupacionais 

 2 800 3 136 SIGPE DPE CE e DAF 

Nº de abrangidos em 
programas para grupos 
desfavorecidos 

 25 7 SIGPE DPE CE e DAF 

21 

Criar uma medida 
específica para integração 
profissional de pessoas 
com deficiência 

- Realização de reuniões de avaliação  e 
definição do programa 
- Criação de proposta de programas de 
emprego 
- Apoio à criação de formulários e 
minutas 

Data de apresentação de 
proposta ao CD 
Peso: 70% 

70 1/ago 31/mar 

X     

  
Mail / 

Informação 
interna 

DPE - 

Nº de dias para apresentação 
de normativo desde a 
aprovação da proposta 
Peso: 20% 

30 
25 

(previs. 
27/08) 

16 dias 
(16/abr) 

Após entrega de 
proposta foram 
introduzidas 
novas alterações 
de conteúdos 
pela SRIC 

Nota interna / 
Email 

DAJ DPE 

22 

Promover a sensibilização 
pública para o emprego de 
pessoas com deficiência 
e/ou incapacidade 

Realizar sessões de divulgação de 
medidas dirigidas a públicos específicos, 
em situação agravada de 
desfavorecimento face ao mercado de 
trabalho 

Nº de sessões de 
sensibilização sobre o tema 
"O emprego e a Deficiência" 
realizadas 

100 1 -     X 

Aguarda 
publicação da 
medida "100 
Diferenças" 

Listas de 
presenças 

CD e DPE - 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES | 2021 

N.º Objetivo  Ações / Atividades Indicadores 
Peso 
Ind.% 

Meta 
2021 

Execução 
31/dez 

A NA ASC Observações 
Fonte de 

Informação 
UO 

Respons. 
Com 

contributo 

23 

Criação de medidas de 
apoio à manutenção de 
postos de trabalho criados 
com apoio do IEM (Obj. 4 
QUAR) 

- Realização de reuniões de avaliação  e 
definição do programa 
- Criação de proposta de programas de 
emprego 
- Apoio à criação de formulários e 
minutas 

Data de apresentação de 
proposta ao CD 
Peso: 70% 

70 20/fev 17/fev 

X     

 
Mail / 

Informação 
interna 

DPE - 

Nº de dias para apresentação 
de normativo desde a 
aprovação da proposta 
Peso: 30% 

30 30 
21 dias 

(10/mar) 
 

Nota interna / 
Email 

DAJ DPE 

24 
Criação de medida de 
incentivo ao 
empreendedorismo jovem 

- Realização de reuniões de avaliação  e 
definição do programa 
- Criação de proposta de programas de 
emprego 
- Apoio à criação de formulários e 
minutas 

Data de apresentação de 
proposta ao CD  
Peso: 70% 

70 30/nov 15/nov X      
Mail / 

Informação 
interna 

DPE - 

Nº de dias para apresentação 
de normativo desde a 
aprovação da proposta 
Peso: 30% 

30 30 
9 

(24/nov) 
    

Nota interna / 
Email 

DAJ DPE 

25 
Revisão do Programa 
Experiência Jovem 

- Realização de reuniões de avaliação e 
redefinição do programa 
- Criação de proposta de alteração 
- Apoio à criação/adaptação de 
formulários e minutas 

Data de apresentação de 
proposta ao CD 
Peso: 70% 

70 30/nov 30/nov X      
Mail / 

Informação 
interna 

DPE - 

Nº de dias para apresentação 
de normativo desde a 
aprovação da proposta 
Peso: 30% 

30 30 30 X     
Nota interna / 

Email 
DAJ DPE 

26 

Garantir que 75% dos 
processos PIC entrados em 
2021 são analisados no 
prazo de 40 dias úteis 

Analisar as candidaturas às medidas de 
emprego 

% dos processos PIC entrados 
em 2021 analisados no prazo 
de 40 dias úteis desde a sua 
receção 

100 75,0% 92,3% X       
SIGPE 

Mapas de 
monitorização 

DPE/DPEE - 

27 

Garantir que 75% dos 
processos CRIEE entrados 
em 2021 são analisados no 
prazo de 55 dias úteis 

Analisar as candidaturas às medidas de 
emprego 

% dos processos CRIEE 
entrados em 2021 analisados 
no prazo de 55 dias úteis 
desde a sua receção 

100 75,0% 76,7% X       
SIGPE 

Mapas de 
monitorização 

DPE/DPEE - 

28 
Garantir o tratamento dos 
pedidos de pagamento em 
30 dias úteis 

Analisar os pedidos de pagamento 

% dos pedidos de pagamento 
do PIC e CRIEE entrados em 
2021 analisados num prazo 
de 30 dias úteis 

100 75,0% 94,0% X       
SIGPE 

Mapas de 
monitorização 

DPE/DPEE - 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES | 2021 

N.º Objetivo  Ações / Atividades Indicadores 
Peso 
Ind.% 

Meta 
2021 

Execução 
31/dez 

A NA ASC Observações 
Fonte de 

Informação 
UO 

Respons. 
Com 

contributo 

29 
Criação de rede de 
entidades apoiadas no 
âmbito do CRIEE e CPE 

Criação de suporte digital para rede de 
entidades apoiadas 
Divulgação pelas entidades 
Dinamização da rede 
Acompanhamento de projetos apoiados 

Data de implementação de 1ª 
fase do plano de ação 

100 30/jun 
Transita 

para 
2022 

  X   
Foi dada 
prioridade a 
outras atividades 

Mail / Mapa de 
controlo 

DPE - 

30 

Aumentar a comunicação 
com os clientes do IEM e 
incentivar o 
empreendedorismo 

Sessões de Empreendedorismo 
Nº de sessões de 
esclarecimento 
Peso: 80% 

80 39 39 

X     

  
Listas de 

presenças 
DPE/DPEE - 

Elaboração da newsletter, com enfoque 
nos testemunhos de empreendedores 
apoiados no âmbito do PEED e CPE 

Nº de newsletter publicadas 
Peso: 20% 

20 3 3   
Portal do IEM/ 

mail 
DEPC - 

31 

Concluir a implementação 
do GIPE - Sistema de 
Gestão Integrada dos 
Programas de Emprego 

- Acompanhar o processo de 
desenvolvimento das funcionalidades do 
backoffice do GIPE 
- Verificar o bom funcionamento das 
funcionalidades apresentadas, em 
conformidade com o que foi definido no 
caderno de encargo 

% de funcionalidades cuja 
conformidade com o caderno 
de encargo foi verificada no 
prazo de 10 dias úteis desde 
a sua disponibilização 

100 70,0% 100,0% X       
Mail / Mapa de 

controlo 
DPE e DIT CE e DAF 

32 

Evoluir/ transformar a 
informação relativa aos 
programas de emprego no 
website do IEM 

Reformular a informação disponibilizada 
no website relativa aos programas de 
emprego, com recursos a meios 
multimédia 

Data de apresentação de 
projeto ao CD 

100 30/jun 30/jun X       
Mail / 

Informação 
interna 

DPE DIT 

33 
Criar uma plataforma para 
os estágios 

Definição de configuração geral de 
plataforma de ajustamento entre 
entidades e utentes para estágios e 
respetivas funcionalidades a 
implementar 

Data de apresentação de 
projeto ao CD 

100 15/abr 23/mar X       
Mail / 

Informação 
interna 

DPE - 

34 
Monitorizar a execução do 
financiamento comunitário 
na atividade desenvolvida 

Apresentação de relatório periódico com 
informação associada à comparticipação 
efetiva dos fundos comunitários na 
execução das medidas de emprego 

N.º de relatórios 
apresentados 

100 4 6 X      
Informação 

interna/Email 
DAF\DAT - 

35 
Produzir os instrumentos 
de planeamento e 
avaliação do IEM 

Elaboração do Boletim do Mercado de 
Emprego 

Nº de boletins do Mercado 
de Emprego produzidos 
Peso: 5% 

5 12 12 X       
Email, website 

IEM 
DEPC - 
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N.º Objetivo  Ações / Atividades Indicadores 
Peso 
Ind.% 

Meta 
2021 

Execução 
31/dez 

A NA ASC Observações 
Fonte de 

Informação 
UO 

Respons. 
Com 

contributo 

35 

Produzir os 
instrumentos de 
planeamento e 
avaliação do IEM 

Elaboração do Boletim do desemprego 
registado por concelhos 

Nº de boletins do desemprego 
registado por concelhos produzidos 
Peso: 5% 

5 12 12 

X   

  
Email, website 

IEM 
DEPC - 

Elaboração da Informação Mensal dos 
Programas de Emprego 

Nº de informações mensais dos 
Programas de Emprego produzidos  
Peso: 10% 

10 12 12   
Informação 

interna/Email 
DEPC DAF 

Elaborar o Balanço Social no prazo legal 
previsto 

Data de apresentação do Balanço 
Social de 2020 
Peso: 10% 

10 31/mar 31/mar   
Informação 
interna/Mail 

DAF\NRH - 

Encerrar e submeter a Conta de 2020 
Data de submissão da Conta de 2020 
Peso: 10% 

10 30/abr 29/abr   
Portal do 

Tribunal de 
Contas 

DAF\NCO - 

Elaboração do Relatório de Atividades de 
2020 

Data de apresentação do Relatório 
de Atividades  
Peso: 10% 

10 30/abr 16/jun 

Foi dada 
prioridade a 
outras 
atividades. 

Informação 
interna/Email 

DEPC Todas 

Elaboração do Relatório Emprego e 
Coesão Social: Breve Balanço 2020 

Data de apresentação do Relatório 
Emprego e Coesão Social: Breve 
Balanço 2020  
Peso: 10% 

10 30/abr 23/abr   
Informação 

interna/Email 
DEPC Todas 

Monitorização do Plano de Prevenção dos 
Riscos de Gestão 

Data de apresentação do Plano de 
Prevenção dos Riscos de Gestão 
Peso: 10% 

10 30/jun 29/jun   
Informação 

interna/Email 
DEPC Todas 

- Apuramento e reporte mensal de 
indicadores de acompanhamento da 
atividade do Plano de Atividades e QUAR 
- Compilação de contributos das unidades 
orgânicas 
- Análise aos resultados alcançados e 
planeados 

Nº de mapas de monitorização do 
Plano e QUAR produzidos 
Peso: 10% 

10 9 10   
Informação 

interna/Email 
DEPC Todas 

Elaboração do contributo para o Eurostat 
2020 

Data de apresentação do contributo 
para o Eurostat 
Peso: 10% 

10 30/set 14/set   
Informação 

interna/Email 
DEPC DAF 

Elaboração do Relatório de 
Empregabilidade pós-programa 2020 

Data de apresentação Relatório de 
Empregabilidade pós-programa 2020 
Peso: 10% 

10 30/out 19/out   
Informação 

interna/Email 
DEPC - 
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N.º Objetivo  Ações / Atividades Indicadores 
Peso 
Ind.% 

Meta 
2021 

Execução 
31/dez 

A NA ASC Observações 
Fonte de 

Informação 
UO 

Respons. 
Com 

contributo 

36 
Implementar a 
contabilidade de gestão 

Assegurar a adaptação dos sistemas de 
informação e a produção de informação 
orçamental e financeira em 
conformidade com o SNC-AP 

Data de implementação da 
contabilidade de gestão a 
todos os processos 
orçamentais e financeiros 

100 31/dez 
Em 

execução 
  X   

O processo de 
implementação 
só terá efeitos 
prático nos 
registos 
contabilísticos 
de 2022. 

Xisconnect 
Conta de 

gerência 2021 

DAF\NCO 
E 

DAF\DAT 
- 

37 
Conceber e monitorizar o  
Plano Anual de Compras 

- Levantamento das necessidade de 
aprovisionamento com base no histórico 
de três anos em bens de consumo com 
maior significado 
- Materialização do plano anual de 
compras para 2021. 

Data de apresentação do 
Plano de Compras 
Peso: 50% 

50 31/mar 26/fev 

X     

  
Mail - 

Aprovação CD 
DAF\DAT - 

- Monitorização e avaliação da execução 
do Plano de Compras 

Desvio do valor da despesa 
efetuada em compras face ao 
valor previsto aprovado 
Peso: 50% 

50 <20%  18%  
Mapa de 
controlo 

DAF\DAT - 

38 

Criação/atualização e 
uniformização de 
procedimentos no âmbito 
da Direção Administrativa e 
Financeira 

Compilação, atualização e criação de 
orientações de serviço/manuais de 
procedimentos 

% de procedimentos críticos 
com orientações de serviço/ 
manuais de procedimentos 
atualizados e compilados até 
31 de maio 

100 50% 90% X       

Repositório de 
ficheiros da 

DAF e Mapa de 
controlo 

DAF\DAT - 

39 
Operacionalizar concursos 
de recrutamento 

Operacionalizar os procedimentos 
administrativos necessários à ocupação 
de postos de trabalho 

% de concursos abertos no 
prazo de 60 dias após 
autorização do Conselho 
Diretivo 

100 80% 100%  X     
Contributo em 
falta 

JORAM 
Despacho CD 

DAF\NRH  

UOs dos 
postos de 
trabalho 
a ocupar 

40 
Promover a conciliação da 
vida familiar e profissional 
(Obj. 8 QUAR) 

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

Percentagem de 
trabalhadores no regime de 
jornada contínua, flexível ou 
em teletrabalho 

100 40% 42,3% X      
Xisconnect - 
Assiduidade 

DAF\NRH  
Todas as 

Uos 

41 
Promover a qualificação 
dos trabalhadores (Obj. 9 
QUAR) 

- Avaliar as necessidades de formação 
dos trabalhadores 
- Promover a realização de ações de 
formação 

% de trabalhadores que 
frequentaram ações de 
formação ao longo do ano 

100 50% 48,5% X     

64 trabalhadores 
de um total de 
132 com 6 
meses de 
trabalho efetivo 
em 2021 

SIAG-AP DAF\NRH  - 
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N.º Objetivo  Ações / Atividades Indicadores 
Peso 
Ind.% 

Meta 
2021 

Execução 
31/dez 

A NA ASC Observações 
Fonte de 

Informação 
UO 

Respons. 
Com 

contributo 

42 

Operacionalizar 
atempadamente os atos 
respeitantes às alterações 
de posicionamento 
remuneratório 

Assegurar o apuramento do universo de 
trabalhadores elegíveis para a alteração 
do posicionamento remuneratório e 
proceder ao respetivo processamento 

% de trabalhadores elegíveis 
com alteração da posição 
remuneratória processada 
até ao final do mês de maio 

100 90% 100% X     

23 trabalhadores 
alteraram a 
posição 
remuneratória  

Xisconnect - 
Vencimentos 

DAF\NRH  - 

43 
Garantir a segurança das 
redes e sistemas de 
informação 

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

Data entrega proposta escrita 100 30/jun 
Transita 

para 
2022 

  X   
Foi dada 
prioridade a 
outras atividades 

Informação 
interna/Email 

DIT\DIR - 

44 
Garantir o funcionamento 
dos sistemas de 
informação 

Resolução de anomalias reportadas em 
48h 

% de 1as intervenções 
realizadas no espaço de 24h 
Peso: 70% 

70 80% 80% 

X     

  
Intranet - 

Intervenções 
técnicas 

DIT\DIR - 

Registo de entidades para acesso aos 
formulários online 

% entidades com primeira 
resposta no espaço de uma 
semana  
Peso: 30% 

30 70% 70%   
E-mail / 

Xisconnect 
DIT\DIR - 

45 

Assegurar os processos de 
contratação relativos aos 
equipamentos e 
instalações 

Elaboração do caderno de encargos e 
abertura de procedimento contratação 
pública e adjudicação 

Nº de procedimentos 
implementados 

100 8 9 X      
Informação 

interna/Email 
DIT 

DAF e 
DAJ 

46 
Garantir os outputs de 
dados a entidades externas 

Emissão de ficheiros de dados 
% ficheiros entregues dentro 
do prazo 
Peso: 80% 

80 80% 90% 

X     

  Email DIT\DIR - 

Garantir a formatação e envio de dados 
de pagamento das medidas de apoio 
extraordinárias (TI+MOE, CSR e IRNAE) 

% pagamentos efetuados no 
prazo de 5 dias após 
autorização 
Peso: 20% 

20 90% 100%   E-mail  DIT\DIR - 

47 
Garantir a qualidade do 
ambiente de trabalho 

Manutenção de instalações e 
equipamentos comuns 

% de 1as intervenções 
realizadas no espaço de 24h 

100 60% 60% X       
Intranet - 

Intervenções 
técnicas 

DIT\NGP - 

48 

Criar o Manual de 
Procedimentos de 
Contratação Pública no 
âmbito da Consulta Prévia 

Identificação, definição e normalização 
de procedimentos e fluxos. Elaboração 
de manual de procedimentos internos  

Data de apresentação do 
manual 

100 30/nov 29/set X       
Nota interna / 

Email 
DAJ - 
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N.º Objetivo  Ações / Atividades Indicadores 
Peso 
Ind.% 

Meta 
2021 

Execução 
31/dez 

A NA ASC Observações 
Fonte de 

Informação 
UO 

Respons. 
Com 

contributo 

49 
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, segundo as instruções 
superiormente estabelecidas, 
acompanhados dos  ofícios respetivos. 

N.º de processos que 
transitam para 2021 
instruídos 
Peso: 30% 

30 25 29 

X     

  
Notas 

informativas 
DAJ - 

% de processos de cobrança 
coerciva entrados em 2021 
instruídos no prazo de 15 dias 
úteis 
Peso: 70% 

70 75% 100%   
Notas 

informativas 
DAJ - 

50 
Emitir parecer jurídico aos 
serviços num prazo de 7 
dias úteis 

Emissão de parecer jurídico sobre 
questões apresentadas pelos serviços 

% de pareceres jurídicos 
solicitados em 2021 emitidos 
num prazo de 7 dias úteis. 

100 80% 84% X       
Notas 

informativas 
DAJ - 

51 
Preparar um novo Plano 
Regional de Emprego 

- Definição de estratégia conjunta de 
atuação, metas e recursos e 
calendarização 
- Elaboração de documento sintetizador 

Data de apresentação do 
Plano Regional de Emprego 
2021-2027 

100 31/ago 26/nov    X  

Dificuldades na 
recolha de 
contributos 
externos. 

JORAM 
CD e 
DEPC 

- 

52 
Garantir a satisfação dos 
clientes e parceiros (Obj. 
10 QUAR) 

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

Nº de dias úteis entre 
aplicação do inquérito a 
apresentação de resultados 
Peso: 40% 

40 40 9 

X     

 
Informação 

interna/Email 
DEPC - 

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

Nº de dias úteis entre 
aplicação do inquérito a 
apresentação de resultados 
Peso: 20% 

20 5 4  
Informação 

interna/Email 
DEPC - 

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

Nº de dias úteis entre 
aplicação do inquérito a 
apresentação de resultados 
Peso: 40% 

40 20 13  
Informação 

interna/Email 
DEPC - 
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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 

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

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

 Adaptação da intervenção através de programas de emprego 

 Estabelecimento de parcerias com entidades formadoras  

 Personalização do atendimento 

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

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

 Qualificação dos recursos humanos 

 Elevada capacidade de execução de compromissos no âmbito 
do cofinanciamento comunitário 

 Acessibilidade e localização das instalações 

 Equipamentos informáticos e de comunicação suficientes e 
adequados 

PONTOS FRACOS 

 Baixa capacidade de mobilização de recursos para projetos 

 Inexistência de um sistema de informação integrado (em 
curso) 

 Escassez de recursos financeiros face às exigências  

 Gestão financeira sujeita a fortes condicionantes 

 Elevada taxa de compromisso de verbas do Programa 
Operacional Madeira 14-20 

 Inexistência de Sistema de gestão da qualidade 

 Escassez de recursos humanos face às exigências 

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

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

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

 Atendimento técnico por telefone - excesso de contactos, e 
dificuldades no encaminhamento ao técnico 
responsável/capacitado para responder 

OPORTUNIDADES 

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

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

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

 Melhoria gradual das competências básicas dos madeirenses, 
nomeadamente digitais 

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

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

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

AMEAÇAS 

 Potencial recessão económica decorrente de novas vagas 
e variantes da pandemia Covid-19 e/ou de conflito 
Rússia/Ucrânia 

 Aumento de ciberataques 

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

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

 Envelhecimento da população e evolução demográfica 
decrescente 

 Baixo espírito empreendedor 

 Regresso de ex-emigrantes de países com forte presença 
portuguesa, por fatores políticos económicos (Venezuela, 
Brasil, África do Sul, Reino Unido) 

 Falta de sensibilização do tecido empresarial quanto à 
conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal e 
ao cumprimento das normas legais em matéria de laboral, 
gerando barreiras e desmotivação para o emprego 
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Em 2020 e 2021 o IEM teve de fazer face a exigências acrescidas no contexto de crise gerada pela 

pandemia COVID-19, que, pelas limitações à atividade económica da região, gerou um aumento 

significativo do desemprego registado. 

O IEM implementou um conjunto de medidas, de caráter temporário e excecional, atuando 

simultaneamente em diversas frentes: quer no reforço das medidas existentes dirigidas à reinserção 

profissional de desempregados, quer no apoio às entidades empregadoras, trabalhadores 

independentes e trabalhadores da região, numa lógica de prevenção do desemprego e manutenção de 

rendimentos do trabalho, quer ainda no apoio às entidades da economia social de saúde da região, para 

que estas pudessem responder às necessidades da Região. 

Desta forma, no contexto de elevado desemprego, o papel do IEM foi reforçado, 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. 

Embora os indicadores do mercado de emprego sejam positivos no final de 2021, surgem agora 

ameaças adicionais à criação e manutenção do emprego na região e no mundo. Devem assim prosseguir 

os esforços já desenvolvidos ao nível das iniciativas e ações dirigidas à reinserção de desempregados, 

em especial na inserção dos jovens que evidenciam uma maior vulnerabilidade às crises económicas, 

dos desempregados de longa duração em geral e das pessoas mais desfavorecidas face ao mercado de 

trabalho, para quem o retorno ao emprego é ainda mais dificultado. 

Num cenário de retoma do emprego, os apoios excecionais e temporários do IEM à criação de novos 

postos de trabalho, nomeadamente o reforço dos montantes e a agilização dos pagamentos, puderam 

ser concluídos em 2021, não sendo aplicados às novas candidaturas.  

Considera-se agora, ultrapassado o contexto desfavorável e apesar das incertezas crescentes, 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. 

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 ativa de emprego e retomar 

as suas intervenções para uma cada vez melhor informação e orientação profissional dos candidatos. 

Em 2020 e 2021, a crise pandémica, com as restrições ao atendimento presencial e o desenvolvimento 

de novas medidas, veio trazer novas exigências ao nível da organização de recursos, de processos e de 

desenvolvimento de novas ferramentas, quer para os utentes, quer para os colaboradores. 

A resposta a estas exigências foi facilitada pelas diversas melhorias funcionais implementadas nos 

últimos anos, para a maior celeridade dos processos e cuidadosa gestão de fluxos financeiros, e maior 

integração entre os sistemas de informação existentes. Neste âmbito destaca-se a implementação 
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gradual da plataforma Xisconnect, que possibilitou a desmaterialização de grande parte da 

documentação, a implementação do sistema contabilístico - SNC-AP, o apoio a áreas de suporte do IEM, 

bem como sustentou a evolução dos serviços online realizada nos últimos anos, nomeadamente a 

submissão de candidaturas e os mapas de assiduidade online.  

Face à urgência das solicitações, foram disponibilizado novos meios de contacto e implementados 

serviços online, entre os quais se destaca a implementação da pré-inscrição online no Centro de 

Emprego, adotada em 2021 como serviço permanente, e a disponibilização da plataforma de gestão 

para as medidas extraordinárias CSR – Complemento Social Regional e IRNAE – Incentivo Regional à 

Retoma da Atividade Económica. 

Apesar dos esforço empreendidos, o desenvolvimento dos sistemas de informação continua a ser 

fundamental para a melhoria da comunicação com os utentes, para a eficiência dos processos internos e 

para suporte à decisão. 

Neste âmbito, apesar das várias exigências que surgiram ao longo do ano sobre diversas as áreas do IEM 

e especificamente sobre os técnicos afetos aos sistemas de informação ao longo do ano, o instituto 

procurou dar continuidade ao processo de desenvolvimento de um novo sistema para o Centro de 

Emprego que permitirá a disponibilização de um portal de serviços online. Este processo será uma das 

prioridades a concretizar em 2022, a par da conclusão da implementação do GIPE – Sistema de Gestão 

Integrada dos Programas de Emprego. 

Estes desenvolvimentos tecnológicos permitirão promover a eficiência interna, otimizar a interação com 

os utentes e entidades e garantir a interoperabilidade entre os sistemas informáticos internos e com 

sistemas externos, nomeadamente da Segurança Social. 

Uma medida determinante na melhoria do desempenho da organização é a melhoria da comunicação 

interna e o envolvimento dos colaboradores.  

Nos últimos anos, 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. Tendo em consideração as 

restrições à realização de reuniões gerais e convívios informais, recorreu-se à ao uso de placards 

informativos e ao correio eletrónico para transmissão da informação. Neste âmbito também o papel da 

intranet ou da área comum dos servidor de ficheiros do IEM como dinamizador da comunicação e 

informação interna poderá ser aprofundado, nomeadamente pela disponibilização de mais 

documentação de apoio.  

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 
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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 nos últimos anos, 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 nos próximos anos, que sintetizamos na matriz seguinte: 

Plano de Melhorias para 2022/23 

Oportunidades de melhorias a 

implementar a longo prazo 

Oportunidades de melhorias a 

implementar a médio e curto prazo 
Medidas planeadas para 2022/23 

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. 

 Novo 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 

 Iniciar um processo de certificação da qualidade; 

 Centralização dos materiais formativos para 

partilha de conhecimentos - Repositório interno 

 Otimizar o recurso a documentos com assinatura 

digital e a promover a digitalização do arquivo 

existente e futuro 
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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 2022/23 

Garantir a disponibilização eficiente 

dos elementos de informação 

necessários aos diferentes 

utilizadores 

 Reduzir os tempos de resposta 

 Recorrer aos formatos digitais para 

divulgação de informação 

 Implementar uma funcionalidade de controlo dos 

prazos dos projetos pelas diferentes fases do 

processo 

 Disponibilizar informação em formato digital, para 

divulgação na área de atendimento do Centro de 

Emprego e no site IEM 

 Divulgar as pré-inscrições online 

 Reformular a informação disponibilizada no 

website relativa aos programas de emprego, com 

recursos a meios multimédia 

Aproveitar ganhos de eficiência e de 

acessibilidade 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 

 Desenvolver um portal de serviços online para 

utentes e entidades 

Promover o 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 

 Criação de portal para apoio à rede de 

empreendedores do 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 

 Melhoria do registo da informação nos sistemas e 

complicação de indicadores  

 Incorporação/melhoria de mecanismos de 

discriminação positiva 

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 CRIEE e CPE 

 Promover a formação dos promotores em gestão/ 

marketing/ recursos humanos ou áreas relacionadas 

 Criar uma bolsa de consultores especializados 

Criar uma rede estratégica de 

relação com as entidades 

empregadoras, para promoção de 

oportunidades de emprego e 

dinamização da economia regional. 

 Criar sinergias e parcerias entre as 

entidades e o IEM 

 Incentivar o empreendedorismo e a 

criação líquida de postos de trabalho 

 Promover as medidas de qualificação e 

reconversão de competências dos 

desempregados 

 Melhorar a comunicação com as entidades 

empregadoras da região, para identificação de 

melhorias e desenvolvimento do seu potencial 

empregador 

 Introduzir melhorias nos serviços de ajustamento 

de oferta de emprego e nos apoios existentes, em 

função das necessidades das entidades e dos 

inscritos 

 Reformular os programas de requalificação 

profissional (Q+E e FE) 
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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 2022/23 

Intervir para a sustentabilidade e 

competitividade económica e social 

da região  

Introduzir elementos de discriminação 

positiva de forma a promover o 

desenvolvimento equilibrado e sustendo 

da região 

Dar continuidade à incorporação de mecanismos de 

discriminação positiva nos programas de emprego 

para: 

  atividades no âmbito da economia verde, azul 

e/ou circular 

 empresas sediadas nos concelhos rurais 

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 2021, 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 10 objetivos definidos foram atingidos, dos 

quais 4 foram superados, apurando-se uma avaliação quantitativa do serviço de 114,1%. 

Importa destacar que a atividade do IEM decorrente da sua missão e atribuições foi integralmente 

cumprida, com resultados positivos patentes nos objetivos de eficácia (123,2%), eficiência (109,9%) e 

qualidade (100,0%), e nas atividades previstas no objetivo estratégico OE1 -Promover o emprego e a 

empregabilidade, com enfoque particular no combate ao desemprego jovem e ao desemprego de longa 

duração, das quais 4 dos 5 objetivos foram superados. 

O ano de 2021 foi marcado recuperação gradual da crise económica gerada pela pandemia da COVID-

19, que teve um efeito nefasto no emprego. Neste contexto, o IEM viu o seu papel reforçado quer na 

reintegração de desempregados, quer na prevenção do desemprego, tendo desenvolvido um vasto 

conjunto de medidas extraordinárias e excecionais, apesar dos constrangimentos internos e externos. 

Num cenário de redução da atividade económica que reduziu fortemente a disponibilidade das 

entidades para a contratação e para acolherem desempregados através de programas de formação em 

contexto de trabalho ou de programas ocupacionais, o esforço do IEM transparece claramente no 

elevado número de participações em programas de emprego, no número de ofertas de emprego e 

colocações realizadas. Contudo este números não evidenciam suficientemente as adaptações que o IEM 

teve de implementar em 2020 e 2021 para dar resposta às solicitações dos desempregados e das 

entidades, nomeadamente nos requerimentos de prestações de desemprego e na implementação de 

medidas temporárias e excecionais, num contexto de elevada exigências de reorganização das equipas 

quer devido às ausências que se foram sucedendo, quer à adoção do teletrabalho. 

O Instituto definiu um plano de melhoria para 2022/23, 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 2021 justifica a menção qualitativa de “Desempenho Bom”. 

 



 

 

 

ANEXO I 

QUAR - Quadro de Avaliação e Responsabilização 

(Estrutura do SIADAP - RAM 1) 



 

 

 

 

 

 

 
ANO: 2021

Objetivos Operacionais (OOP)

PESO: 50%

OOP1:  Inserir 1.250 desempregados no mercado de trabalho Ponderação: 35% Peso:
17,5% 

(Relevante)

Realizado

2019

Realizado

2020
Meta 2021 Tolerância

Valor 

Crítico
Peso Resultado

Taxa de 

Realização 
Classificação Desvio

Ind. 1 1.744 947 1.250 65 1.563 100% 1.458 116,6% Superou 16,6%

116,6%

OOP2:  Abranger 5.100 desempregados em medidas ativas de emprego Ponderação: 35% Peso:
17,5% 

(Relevante)

Realizado

2019

Realizado

2020
Meta 2021 Tolerância

Valor 

Crítico
Peso Resultado

Taxa de 

Realização 
Classificação Desvio

Ind. 2 5.100 4.633 5.100 250 5.510 100% 5.835 144,8% Superou 44,8%

144,8%

OOP3:  Captar 2.300 ofertas de emprego Ponderação: 17,5% Peso: 8,75%

Realizado

2019

Realizado

2020
Meta 2021 Tolerância

Valor 

Crítico
Peso Resultado

Taxa de 

Realização 
Classificação Desvio

Ind. 3 2.763 1.585 2.300 120 2.875 100% 2.526 109,8% Superou 9,8%

109,8%

O0P4: Atribuir apoios complementares às entidades e trabalhadores afetados pelas medidas de contenção do COVID-19 Ponderação: 12,5% Peso: 6,25%

Realizado

2019

Realizado

2020
Meta 2021 Tolerância

Valor 

Crítico
Peso Resultado

Taxa de 

Realização 
Classificação Desvio

90 15 68 104

31/mar [16-mar ;15-

abr]

9/mar 14/abr

100,0%

PESO: 25%

OOP5: Garantir elevados níveis de satisfação das ofertas de emprego Ponderação: 20% Peso: 5,0%

Realizado

2019

Realizado

2020
Meta 2021 Tolerância

Valor 

Crítico
Peso Resultado

Taxa de 

Realização 
Classificação Desvio

Ind. 5 58,1 50,8 50 3 66,3 100% 53,6 105,54% Superou 5,5%

105,5%

OOP6: Desenvolver um novo sistema de informação para o Centro de Emprego e portal de serviços online Ponderação: 40% Peso:
10% 

(Relevante)

Realizado

2019

Realizado

2020
Meta 2021 Tolerância

Valor 

Crítico
Peso Resultado

Taxa de 

Realização 
Classificação Desvio

350 14 263 349

16/dez [3/dez ; 

31/dez]

21/set 15/dez

100,0%

Ind. 4

Nº de dias para apresentação à SRIC de portaria para a 

criação de medidas de apoio à manutenção de postos 

de trabalho apoiados pelo IEM

- - 100% 100,0% Atingiu 0,0%

Taxa de Realização do OOP6

100,0% AtingiuInd. 6 - - 100% 0,0%

Taxa de Realização do OOP4

Indicadores

Taxa de Realização do OOP5

Nº de dias para a disponibilização online de áreas de 

clientes para utentes e Polos, com funcionalidade de 

registo de utilizador e leitura de dados. 

Indicadores

Nº de ofertas captadas ao longo do ano

Indicadores

Nº de desempregados abrangidos em medidas ativas de 

emprego

Indicadores

Nº de colocações efetuadas ao longo do ano

Indicadores

Índice de satisfação das ofertas de emprego (%)

Taxa de Realização do OOP3

EFICIÊNCIA

Indicadores

EFICÁCIA

Taxa de Realização do OOP1

Taxa de Realização do OOP2

Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania

Designação do Serviço|Organismo:

Missão:

Data: 30/09/2021

Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM

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

Versão: 2

Objetivos Estratégicos (OE):

OE1: Promover o emprego e a empregabilidade, com enfoque particular no combate ao desemprego jovem e ao desemprego de longa duração

OE3: Renovar os sistemas de informação e comunicação do IEM, com vista a uma prestação de serviços mais eficiente e acessível

OE4: Reforçar a qualidade do serviço prestado e a valorização dos recursos humanos

OE2: Promover a aproximação às entidades empregadoras e incentivar o empreendedorismo



 

 

 

 

  

ANO: 2021

Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania

Designação do Serviço|Organismo:

Data: 30/09/2021

Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM

Versão: 2

OOP7: Promover o crescimento do Serviço Público Digital Ponderação: 40% Peso:
10% 

(Relevante)

Realizado

2019

Realizado

2020
Meta 2021 Tolerância

Valor 

Crítico
Peso Resultado

Taxa de 

Realização 
Classificação Desvio

Ind. 7 - - 20 3 25 65% 22,7 100,0% Atingiu 0,0%

90 15 68 35

31/mar [16-mar ;15-

abr]

9/mar 4/fev

121,9%

PESO: 25%

O0P8: Promover a conciliação da vida familiar e profissional Ponderação: 20% Peso: 5,0%

Realizado

2019

Realizado

2020
Meta 2021 Tolerância

Valor 

Crítico
Peso Resultado

Taxa de 

Realização 
Classificação Desvio

Ind. 9 13,4 13,1 40 4 50,0 100% 42,3 100,0% Atingiu 0,0%

100%

O0P9: Promover a qualificação dos trabalhadores Ponderação: 40% Peso:
10% 

(Relevante)

Realizado

2019

Realizado

2020
Meta 2021 Tolerância

Valor 

Crítico
Peso Resultado

Taxa de 

Realização 
Classificação Desvio

Ind. 

10
80,3 30,0 50,0 5,0 100,0 100% 48,5 100,0% Atingiu 0,0%

100%

OOP10: Garantir a satisfação dos clientes e parceiros Ponderação: 40% Peso:
10% 

(Relevante)
Realizado

dez-2019

Realizado

dez-2020
Meta 2021 Tolerância

Valor 

Crítico
Peso Resultado

Taxa de 

Realização 
Classificação Desvio

Ind. 

11
88,6 91,3 80,0 5,0 91,3 100% 83,9 100,0% Atingiu 0,0%

100%

OB1 OB2 OB3 OB4 OB5 OB6 OB7 OB8 OB9 OB10

X X X X X

X X X X

X X

X X X

Eficácia PESO: 50% Eficiência Qualidade PESO: 25%

Bom

PESO: 25%

Satisfatório

114,1%

Indicadores

Percentagem de clientes com grau médio de satisfação 

no nível Satisfeito  e Muito Satisfeito (%)

Indicadores

Percentagem de trabalhadores no regime de jornada 

contínua, flexível ou em teletrabalho

Taxa de Realização do OOP8

Percentagem de inscrições realizadas através de 

formulário online

-

Indicadores

Taxa de Realização do OOP7

Ind. 8
Data de entrada em produção de formulário online de 

pedidos de pagamento
62,5%35% 162,5% Superou-

QUALIDADE

Insuficiente

Indicadores

Objetivo Estratégico 2

Percentagem de trabalhadores que frequentaram 

formação ao longo do ano

Taxa de Realização do OOP10

 (objetivos/indicadores)
JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

RELAÇÃO entre OBJETIVOS ESTRATÉGICOS e OBJETIVOS OPERACIONAIS

OBJETIVOS MAIS RELEVANTES

Objetivo Estratégico 3

100,0%

NOTAS EXPLICATIVAS

109,9%123,2%

Objetivos 1, 2, 6, 7, 9 e 10, cujo peso conjunto é de: 75%

Objetivo Estratégico 1

AVALIAÇÃO FINAL DO SERVIÇO/ORGANISMO

De acordo com artigo 62º de DLR n.º 18/2020/M, os objetivos 6, 7 e 9 e 10 são objetivos relevantes com peso de: 40%

Objetivo Estratégico 4

Taxa de Realização do OOP9



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ANO: 2021

Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania

Designação do Serviço|Organismo:

Data: 30/09/2021

Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM

Versão: 2

DESVIO

-2

-4

18

32

-7

-10

-3

Total 24

DESIGNAÇÃO DESVIO

-193.233,38 €

Despesas c/Pessoal -190.220,57 €

Outras despesas correntes -3.012,81 €

-20.728.090,48 €

Plano Regional de Emprego -5.420.225,79 €

Atualização Aplicação Gestão dos Prog. Emp. - SIGPE -415.431,00 €

GROW RUP -15.450,82 €

Requalificação da unidade central do sist.refrigeração do edifício Girassol -130.000,00 €

Requalificação do Centro de Emprego  e Serviços de Apoio Transversais -144.000,00 €

Apoio complementar aos Trabalhadores independentes - COVID - 19 -4.678.927,95 €

Apoio à Manutenção dos Postos de Trabalho e Complemento Social Regional aos Trabalhadores em Lay Off - COVID - 19 -7.402.568,09 €

Medidas Ativas de Emprego - COVID - 19 -2.471.486,83 €

IEM Apoiar + Apoio a Portadores de Deficiência -50.000,00 €

Outras despesas (OV) 0,00 €

Total (OF+OI+OV) -20.921.323,86 €

INDICADORES FÓRMULAS FONTES DE VERIFICAÇÃO

Ind. 1

Ind. 2

Ind. 3

Ind. 4

Ind. 5

Ind. 6

Ind. 7

Ind. 8

Ind. 9

Ind. 

10

Ind. 

11

40

160

264

Dirigentes - Direção Superior

8

RECURSOS HUMANOS

6020 58

188

582

72

192

564

Carreiras e corpos especiais

16

12

10

Dirigentes - Direção intermédia

Técnico Superior 

              29.199.246,14 € 

Não se apl ica

Percentagem de trabalhadores  que 

frequentaram formação ao longo do ano

Percentagem de cl ientes  com grau médio de 

satis fação no nível  Satis fei to e Muito Satis fei to 

(%)

Relatórios  dos  inquéri tos  de ava l iação da  

satis fação

                 415.431,00 € 

Não se apl ica

Percentagem de trabalhadores  no regime de 

jornada contínua, flexível  ou em teletrabalho

90

1.370

5

Orçamento de Funcionamento (OF)

Nº de dias  para  apresentação à  SRIC de portaria  

para  a  criação de medidas  de apoio à  

manutenção de postos  de trabalho apoiados  

pelo IEM

Nº de ofertas  captadas  ao longo do ano

Nº de desempregados  abrangidos  em medidas  

ativas  de emprego

Nº de colocações  efetuadas  ao longo do ano

            50.120.570,00 € 

Não se apl ica XISCONNECT - Módulo de Expediente

Boletim do Mercado de Emprego / Sis tema de 

Apoio ao Centro de Emprego

= [ Nº de respondentes  com grau médio global  >=2,5 numa esca la  

de 1- Muito Insatis fei to a  4 - Muito Satis fei to/ Nº de 

respondentes  ao longo do ano ] x 100

Relatório Anual  de atividades  e Boletins  do 

Mercado de Emprego / Sis tema de Apoio ao Centro 

de Emprego

                 130.000,00 € 

              6.468.198,00 € 

                 144.000,00 € 

            10.167.247,00 € 

            11.920.683,00 € 

                   50.000,00 € 

Somatório do nº de trabalhadores  no regime de jornada contínua, 

flexível  ou em teletrabalho no fim de cada mês  / somatório do nº 

de trabalhadores  no fim de cada mês

XISCONNECT - Módulos  de horários  de trabalho

                                  -   € 

                                  -   € 

                1.789.270,05 € 

                2.764.678,91 € 

                9.449.196,17 € 

                                  -   € 

= [ Nº de trabalhadores  que frequentaram formação ao longo do 

ano / Nº de trabalhadores  que estiveram ao serviço efetivo do 

IEM por um mínimo de 6 meses] x 100

 Lis tas  de presenças  e certi ficados

XISCONNECT - Módulo de formação profiss ional

                     25.415,19 € 

              25.821.601,52 € 

PLANEADO
(30-09-2021)

EXECUTADO

                3.377.644,62 € 

Carreiras e categorias subsistentes 153

87

254

1.394

            46.549.692,00 € 

Assistente Técnico 

Assistente Operacional

10

-

                3.352.229,43 € 

Orçamento de Investimento (OI)

                   28.428,00 € 

Pontuação Realizada
Pontuação  Planeada 

(30.09.2021)
DESIGNAÇÃO PONTUAÇÃO

Data de entrada em produção de formulário 

onl ine de pedidos  de pagamento
Não se apl ica Plataforma de candidaturas  onl ine / Xisconnect

              3.570.878,00 € 

RECURSOS FINANCEIROS (€)

                                  -   € 

Índice de satis fação das  ofertas  de emprego (%)

                                  -   € 

Informação Mensal  das  Medidas  de Emprego / 

Sis tema Integrado de Gestão de Programas  de 

Emprego (SIGPE)

Boletim do Mercado de Emprego / Sis tema de 

Apoio ao Centro de Emprego

Não se apl ica

                   17.816,00 €                        2.365,18 € 

            17.236.317,00 €               11.816.091,21 € 

                               -   € 

= Ofertas  satis fei tas  ao longo do ano / (ofertas  trans i tadas  + 

ofertas  recebidas  ao longo do ano) x 100

              3.542.450,00 € 

Nº de dias  para  a  disponibi l i zação onl ine de 

áreas  de cl ientes  para  utentes  e Polos , com 

funcional idade de regis to de uti l i zador e lei tura  

de dados . 

Não se apl ica Ata  do Conselho Diretivo / Relatório de Atividades

Percentagem de inscrições  rea l i zadas  através  de 

formulário onl ine

Nº de inscrições  onl ine / Nº tota l  de inscrições . Excluem-se as  

inscrições  associadas  a  um pedido de prestaçao de desemprego

 Sis tema de Apoio ao Centro de Emprego / Mapas  

de monitorização mensal



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANO: 2021

Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania

Designação do Serviço|Organismo:

Data: 30/09/2021

Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM

Versão: 2

Taxa de Realização dos Parâmetros

CÁLCULOS AUXILIARES|GRÁFICOS

Taxa de Realização dos Objetivos Operacionais

1.370

1.394

Pontuação  Planeada (30.09.2021) Pontuação Realizada

Recursos Humanos

50.120.570 €

29.199.246 €

PLANEADO

(30-09-2021)

EXECUTADO

Recursos Financeiros

117%

145%

110%
100% 106% 100% 100%

163%

100% 100% 100%
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