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1. NO
OTA INTRODUTÓRIA
O iníccio de um no
ovo ano deverá ser semppre um fatorr de análise tanto em te rmos do que
e foi o
passaado, como taambém, no que
q concern e ao futuro, independen
ntemente doo plano pesso
oal ou
profisssional, em que estamos a encarar esse ciclo te
emporal que
e se avizinhaa. E é curioso que
esse exercício dee reflexão e de projeçãoo deve ser partilhado,
p
tanto
t
no plaano pessoal como
profisssional, variando apena
as o círculo de debate e de troca
a de ideias.. O isolacionismo
consttitui um erro
o crasso e será
s
seguram
mente um elemento que influenciarrá negativam
mente
uma estratégia dee atuação, neste caso, dee curto prazo
o.
O IDR
R, IP‐RAM, que
q tem a re
esponsabilid ade direta de
d coordenação das polííticas pública
as em
matééria de Planeeamento, te
em neste quuadro um accréscimo de
e responsabiilidade que passa
desdee logo pela prática
p
instituída na sua própria casaa. O Plano de
e Atividades para 2015 in
nsere‐
se neesta lógica de planificaçã
ão de todo uum conjunto de ações qu
ue deverão sser o corolário de
todo um trabalho
o em equipa
a que é o priincipal fator de coerênciia e riqueza do seu contteúdo.
ue há referen
nciais que nãão podem de
eixar de ser considerados
c
s, nomeadam
mente
Naturalmente, qu
ocumento de
e orientaçãoo estratégica que
o Compromisso Madeira@2020 que coonstitui o do
deverrá ser rigorosamente segguido.
Ao n
nível operacional e no que conncerne à ação
a
dos Fundos Com
munitários sob
s
a
respo
onsabilidade direta do
o IDR, IP‐RA
AM, é fun
ndamental que
q
esse aalinhamento
o seja
perm
manentementte assegurad
do. Ao nível de outros se
etores da Administração Pública, reforçar‐
se‐á a articulaçãão, visando também o assegurar a coerência estratégica, realçando‐sse em
particcular os compromisso
c
os assumidoos com a Comissão Europeia no âmbito
o das
condicionalidades ex‐ante que constitueem um dos elementos fundamentaais do Acord
do de
ais macro, pprocurei sinttetizar as lin
nhas de forçça que rege
erão a
Parceeria. De uma forma ma
ativid
dade do IDR, IP‐RAM, no ano de 20155.
Detallhando um pouco maiss o quadro de atuação
o do IDR, IP‐RAM, subblinharia alggumas
verteentes que considero sere
em incontornnáveis em 20
015. Note‐se
e que em 31‐‐12‐2015, en
ncerra
o perríodo de eleggibilidade do
o QREN e de sde do mom
mento atual que
q se deu i nício ao resp
petivo
proceesso de enccerramento. Isto significca que para os Program
mas “Intervirr+”, “Rumoss” e o
“POV
VT” (Eixo IV),, implicará desde
d
logo a necessidade de garantir, na medidaa do possíve
el, um
caball aproveitam
mento dos recursos ainnda disponívveis, de forrma a que tecnicamen
nte se
asseggure uma exxecução plen
na. Para tal, é determin
nante manter uma dinâm
mica dos pro
ojetos
aprovvados de forma a que sejja gerada ex ecução que absorva os montantes
m
prrogramados e crie
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mitam compe
ensar eventuuais ajustam
mentos
um eexcedente dee montantess certificáveiis, que perm
financeiros decorrrentes do processo
p
de encerramento a ser efettuado pela IInspeção Geral de
Finan
nças e de outtras auditoria
as.
outro lado, e no que concerne ao pe ríodo de pro
ogramação 2014/2020,
2
pperspetiva‐se
e para
Por o
2015 o efetivo arranque
a
do Programa M
Madeira 14‐20, apesar de
d no final dde 2014, exxistir a
a
allgumas cand
didaturas. Co
ontudo, é em
m 2015 que estará
e
possibilidade real de serem aprovadas
onsolidada uma
u
diversiddade de doccumentos ab
bsolutamentte essenciaiss para
perfeeitamente co
que o Programa seja
s impleme
entado com a normalidade que se de
eseja.
Há p
pois em termos de Fun
ndos Comunnitários, duas frentes de grande importância, que
consttituem desaffios enormess e que exiggirão um esfo
orço adicional que não ccomprometa
am de
formaa irremediável os recursos e que ponha em causa o prrestígio e a confiança que
q
a
Autorridade de Geestão detém,, assim comoo, na qualidaade de Organ
nismo Interm
médio.
Relattivamente à área do Plan
neamento, rrealce‐se a dinâmica
d
apreciável que registou ao longo
de 20014, que im
mporta mantter e reforçaar. Na realid
dade, a preparação do Portugal 20
020 e,
especcialmente, o Acordo de
e Parceria qque o anteccedeu, obrig
gou a todo um conjunto de
comp
promissos qu
ue constitue
em a base eestratégica do
d Portugal 2020, nomeeadamente com
c
a
existêência das deesignadas co
ondicionalidaades ex‐ante, que na prática
p
consttituem a base de
coerêência estratéégica em qu
ue assenta o Acordo de
e Parceria e que os Proogramas assu
umem
integralmente.
Este processo obrigou a qu
ue tivesse ssido feito um
m grande esforço
e
em torno de to
oda a
Admiinistração Pú
ública visand
do assegurarr o cumprim
mento das co
ondicionalidaades ex‐ante
e, que
são, n
nem mais neem menos, os instrumenttos de políticcas públicas para determ
minados setores.
Nestee sentido, foi
f feito um
m trabalho conjunto das
d várias estruturas
e
ggovernativass com
respo
onsabilidades no desenvolvimento ddas várias po
olíticas públiccas em causaa, de forma a que
se deesse cumprim
mento às exigências ine rentes às co
ondicionalida
ades ex‐antee. Sublinhe‐se que
na essteira deste processo
p
e atté pelas opçõões do próprio Programa
a, foram dessenvolvidos outros
o
proceessos de natureza sem
melhante, qque vieram enriquecerr sobremanneira, a verrtente
estratégica da Região,
R
conssolidando‐se,, assim, o próprio “Co
ompromisso Madeira@2
2020”,
nomeeadamente no
n que respeita à estrutturação estrratégica dos seus pilaress. Atrever‐m
me‐ia a
afirm
mar que nuncca como ago
ora, foi feitoo um trabalh
ho tão intensso e profícuoo naquilo qu
ue é a
base programáticca das políticcas públicas rregionais.
5

o, fundamen
ntal reforçar toda esta dinâmica
d
que
e permita nãão só mante
er um
É poiis, no futuro
quadro estratégiico abrangente e, mais importante
e ainda, sen
nsibilizar os vários agen
ntes e
respo
onsáveis parra a necessidade imperriosa de obsservarmos com rigor o estabelecido nos
vários planos. O controlo que
e será exerccido aos Proggramas, não só em term
mos de resulttados,
o da sua com
mpatibilizaçã
ão estratégicca, será um fator que teremos
t
quee ter em linha de
como
contaa, para evitarmos dissabores com a CComissão Eu
uropeia e consequentem
mente ao nível dos
Progrramas, nos quais
q
se inclu
ui, naturalmeente, o Fundo de Coesão na componeente que à Região
R
foi atribuído no contexto do
d PO‐ Susteentabilidade
e e Eficiência na Utilizaação de Reccursos
(SEUR
R).
Assim
m, para proceder a toda esta ativida de de uma forma
f
coordenada e parrtilhada, o ID
DR, IP‐
RAM implementaará toda uma série de aações que naa prática esttão contemppladas no dip
ploma
que institui o Sisttema Regiona
al de Planea mento.
Todas estas tareefas são mu
uito exigentees e com um
u grau de complexidaade elevado
o, que
implicam adequar a estrutura
a do IDR, IP‐R
RAM a estes desafios. É pois
p com estta consciência que
uramos criar mais e melhores conndições paraa que se po
ossam atingiir resultados que
procu
prom
movam a prosssecução doss objetivos a que nos pro
opomos.
mais, tendo como
É, assim, deveras importante que consiigamos nos aperfeiçoar cada vez m
d todas as normas insttituídas ao nível do Sisteema de Gesttão de
refereenciais o cumprimento de
Qualiidade, garan
ntindo uma cada vez m
melhor performance do serviço presstado. Como
o uma
comp
ponente do próprio Sisstema, é paarticularmente importan
nte proporciionar a todos os
funcionários opo
ortunidades de frequên cia de açõe
es de formação que lhees confiram mais
petências, co
ondição essencial para que a melh
horia contínua seja garrantida. Tal como
comp
temo
os a consciên
ncia de que é sempre poossível melho
orar, temos também
t
a coonsciência que
q há
semp
pre algo paraa aprender.
Gostaaria também
m de deixar uma
u
referênccia à questão da Cooperração, nome adamente no que
conceerne ao Proggrama de Co
ooperação q ue a Região integra (MA
AC ‐ Program
ma de Coope
eração
Transsnacional Maadeira, Açorres e Canáriaas 2007‐2013) e ao que, no períodoo 2014/2020
0, terá
oporttunidade de participar. Desde logo, o ano de 20
015 é decisivo no encerrramento do
o MAC
2007//2013, pelo que, a Regiã
ão, como parrte integrantte, irá colabo
orar com as outras regiõ
ões no
sentid
do de criarrem as con
ndições quee permitam concluir oss projetos ainda em curso,
aprovveitando asssim os recurrsos disponibbilizados porr estes instrumentos. Poor outro lado, em
2015, serão con
nsolidados os
o principaiss instrumenttos de prog
gramação, nnomeadamente o
6
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2. IDR, IP‐RAM
2.1. CARATERIZAÇÇÃO
O Insstituto de Desenvolvim
D
ento Regionnal, IP‐RAM (IDR, IP‐RA
AM), foi criaado pelo De
ecreto
Legislativo Region
nal n.º 18/2007/M, de 112 de novem
mbro, com ass alterações introduzidass pelo
n 38/2012//M, de 13 de
e dezembro.
Decreeto Legislativvo Regional n.º
O IDR
R, IP‐RAM, é uma pessoa
a coletiva dee direito púb
blico, dotada de persona lidade jurídica, de
auton
nomia admin
nistrativa e financeira e ppatrimónio próprio,
p
e esttá integradoo na administtração
indireeta da RAM, sob a tutela e superinte ndência do Secretário
S
Re
egional do Pllano e Finanças.
órgãos do IDR
R, IP‐RAM:
São ó
* O Conseelho Diretivo
o, composto por um Pressidente e dois Vogais;
* O fiscal único.
O IDR
em unidadees e núcleos dirigidos, re
R, IP‐RAM, estrutura‐se
e
espetivamennte, por carggos de
direçãão interméd
dia de 1.º gra
au, designaddos por direttores, e por cargos de d ireção interm
média
de 2.º grau, desiggnados por chefes de núccleo.
São u
unidades do IDR, IP‐RAM:
o Jurídico;
* A Unidaade de Apoio
* A Unidaade de Controlo de Fluxoos Financeiro
os;
* A Unidaade de Apoio
o à Gestão In stitucional;
* A Unidaade Técnica de
d Gestão dee Intervenções;
* A Unidaade de Estrattégia e Avaliaação.
São n
núcleos do ID
DR, IP‐RAM:
* O Núcleeo de Gestão
o Administrattiva e Tecnologias de Info
ormação;
* O Núcleeo de Gestão
o Financeira;
* O Núcleeo de Gestão
o de Pessoal, Orçamento e Contabilid
dade;
* O Núcleeo de Controlo;
* O Núcleeo de Gestão
o do Fundo S ocial Europe
eu;
* O Núcleeo de Gestão
o do Fundo E uropeu de Desenvolvime
D
ento Regionaal;
* O Núcleeo de Avaliaçção e Comunnicação;
* O Núcleeo de Interve
enções de Cooesão e Coop
peração.
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O NG
GATI, o NGFF, o NGPOC e o NC, sãão serviços de apoio à UAGI, que funcionam sob a
dependência direeta do respettivo diretor.
O NG
GFSE e o NGFFEDER são se
erviços de appoio à UTGI, que funcion
nam sob a deependência direta
do reespetivo direttor.
O NA
AC é um serrviço de apo
oio à UEA, qque funcionaa sob a dependência di reta do resp
petivo
direto
or.
O NIC
CC é um seerviço que funciona sobb a dependê
ência direta do conselhoo diretivo, ou
o do
presid
dente, ou dee um vogal, ou
o de uma u nidade.

2.2. MISSÃO
DR, IP‐RAM tem por missão,
m
a cooordenação das ativida
ades de plaaneamento e de
O ID
monitorização do
o modelo de desenvolvim
mento region
nal bem com
mo a coordennação e gesttão da
f
comu
unitários na R
RAM.
intervvenção dos fundos

2.3. VALORES
Os vaalores que no
orteiam a atu
uação do IDR
R, IP‐RAM, sãão os seguinttes:
* Rigor;
* Transpaarência;
* Objetiviidade;
* Imparcialidade.

2.4. ATRIBUIÇÕES
As su
uas atribuiçõees englobam
m, entre outraas, as seguin
ntes:
* Analisarr a evolução
o económicoo‐social mundial, em gerral, e comunnitária e naccional,
em parrticular, e acompanhar
a
r os estudo
os de prosp
petiva realizzados no âmbito
respetivvo;
* Desenvo
olver os esttudos necesssários à fun
ndamentação
o e formulaçção de prop
postas
relativas às grand
des linhas de estratéggia de dese
envolvimentto, integran
ndo e
p
articulando as polítticas sectori ais e espaciiais, em ordem à prepaaração dos planos
regionais;
nar o processo de preparração dos planos de méd
dio prazo e aanuais;
* Coorden
10

o Plano de Investimento
I
os e Despessas de
* Preparaar e elaborar a propostaa técnica do
Desenvo
olvimento

da

Adminnistração

Regional
R

(PIDDAR)

e

procederr

ao

acompaanhamento e avaliação dda sua execuçção;
* Preparaar o enquadrramento doss planos e programas
p
sectoriais de desenvolvim
mento
económ
mico e avaliarr o seu impaccte socioeco
onómico;
* Assegurrar a representação daa Região nos órgãos de planeam
mento de âmbito
nacionaal;
* Assegurrar uma correta articulaçção na aplicação dos fund
dos comunitáários na RAM
M;
* Exercer as funções técnico‐adm
ministrativass inerentes à coordenaçção da gestã
ão, do
acompaanhamento e da avaliaçã o dos prograamas operaccionais;
* Exercer as funções de interlocuutor regional do Fundo Europeu de Desenvolvim
mento
Regionaal (FEDER), do
d Fundo Soccial Europeu
u (FSE) e do Fundo de Cooesão, peran
nte as
autoridaades naciona
ais e a Comisssão Europeia, no âmbito das suas c ompetências e no
quadro dos mecanissmos de reprresentação junto desses órgãos;
mento e cerrtificação de
e despesas ddos program
mas de
* Assegurrar as funções de pagam
cooperaação, em cujo âmbito esppacial a RAM
M se integra;
* Assegurrar a repre
esentação dda Região nos
n
órgãos do Quadrro de Referrência
Estratéggico Naciona
al (QREN), noos casos em que
q lhe sejam
m atribuídoss tais poderes;
* Assegurrar as funções de apooio técnico,, administra
ativo e finaanceiro às ações
cofinanciadas pelo FEDER,
F
pelo Fundo de Co
oesão e pelo FSE;
unitárias apli cáveis aos fundos
* Assegurrar o cumprimento das rregras nacionais e comu
comunittários em ma
atéria de infoormação e publicidade;
p
* Garantir sistemas de informaçã o eficazes para o acomp
panhamentoo das intervenções
ndos comunitários na R
RAM que pe
ermitam, no
omeadamentte, a recolha e o
dos fun
tratameento dos indicadores físiccos e finance
eiros necessários à gestãão e avaliaçã
ão dos
apoios concedidos;
c
* Promovver a elabora
ação de estuudos que se tornem neccessários à bboa aplicaçã
ão dos
fundos comunitário
os na RAM e, quando necessário, propor meddidas de ap
poio à
atividad
de económicca regional, participar e acompanha
ar a sua apliicação e ava
aliar o
respetivvo impacte;
* Promovver a avaliaçção do impaacte e dos efeitos
e
da ap
plicação doss instrumenttos de
desenvo
olvimento, em particuular das inttervenções cofinanciadaas pelos fundos
comunittários, em esstreita articuulação com as
a entidades mais diretam
mente envolvidas;
* Promovver a difusã
ão dos estuudos e trab
balhos elabo
orados no âmbito das suas
compettências ou co
om a sua colaaboração.
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2.5. SERVIÇOS E PRINCIPAIS CLIENTES
No âm
mbito das su
uas atribuiçõ
ões e compeetências, o ID
DR, IP‐RAM, presta serviiços nas seguintes
verteentes:
* Análise de candidaturas e peddidos de paggamento de
e projetos coofinanciadoss pelo
( âmbito dos
d Program as Regionaiss e de Coope
eração onde a RAM participa),
FEDER (no
FSE e peelo Fundo de
e Coesão;
* Acompaanhamento dos projeto s cofinanciados pelos PO
P no âmbitto do QREN e do
PORTUG
GAL 2020;
* Pagameentos aos beneficiários finais de projetos
p
cofiinanciados ppela componente
FEDER, Fundo de Co
oesão e FSE i nserido no QREN;
Q
AL 2020, pa
ara os
* Transferências de verbas, no âmbito do QREN e do PORTUGA
os de gestão;
parceiro
* Certificaação e valida
ação da desppesa no âmbito do QREN e do PORTU
UGAL 2020;
* Coorden
nação globall das interve nções dos fu
undos de fina
alidade estruutural;
* Realizaçção e divulga
ação de estuudos na áreaa dos fundoss comunitári os, com desstaque
para a componente
c
de avaliaçãoo do QREN;
* Reportee da situação
o dos planoss anuais que integram a estrutura doo planeamen
nto da
RAM;
* Preparaação e elaboração doos planos anuais que integram a estruturra do
planeam
mento da RA
AM.
Face à atividadee que desen
nvolve, o ID
DR, IP‐RAM apresenta um
u conjuntoo diversificad
do de
clienttes internos e externos, que
q se classiificam da segguinte forma
a:
CLIENTTES INTERNOSS
o interagirem
m entre si uttilizam
Todas as unidadees orgânicas da estruturaa do IDR, IP‐RAM, que ao
ma outra.
os serviços de um
CLIENTTES EXTERNOSS
Todas as entidad
des externas ao IDR, IP‐R
RAM, que ussufruem doss serviços prrestados porr este,
nomeeadamente entidades que submeetem candid
daturas à apreciação
a
ddo IDR, IP‐‐RAM,
beneficiários de projetos co
ofinanciados e parceiross de gestão – entidadess que utiliza
am os
os disponibilizados pelo IDR, IP‐RAM (Ex: a Direçãão Regional de Qualificaçção Profissio
onal, o
fundo
IDE, IP‐RAM e o IEEM, IP‐RAM)).
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2.6. ORGANOGRAMA
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3. AN
NÁLISE ESTRATTÉGICA
3.1. CONTEXTO
As peerspetivas para 2015 co
ontinuarão a ser marcad
das por um quadro geraal de dificuldades
socio
oeconómicas, próprias de
d um conteexto de austeridade orça
amental, quee no caso da
a RAM
está cclaramente influenciado
i
pela aplicaçção do Plano de Ajustame
ento Económ
mico e Financceiro.
Esta conjuntura menos
m
favorrável, traz evvidentemente dificuldade
es acrescidass no que con
ncerne
omento de reelativa incertteza e
à dinâmica de execução dos programas ooperacionais, dado o mo
ontes de fina
anciamento que influenciam fortemente as dec isões dos aggentes
de esscassez de fo
econó
ómicos, o que
q
irá imp
plicar da pa rte do IDR, IP‐RAM um
m envolvimeento e emp
penho
acresscidos no sen
ntido de contrariar esta ttendência menos positiva e de criar um contexto
o mais
propíício e apelatiivo do ponto
o de vista da promoção pública
p
deste
es apoios.
nto ao conteexto interno,, prevê‐se qque sofrerá, igualmente, influências desta conju
untura
Quan
mais adversa, dee onde se destacam,
d
em
m particularr, um orçam
mento privat ivo mais contido,
mentos de progressões nas carre
eiras e resttrições de novos
reduçções salariaais, congelam
recru
utamentos.

3.1.11 CARATERIZAAÇÃO DO AMBBIENTE EXTERNNO E INTERNO
O
FATORRES EXTERNOSS
O dessempenho do
d IDR, IP‐RA
AM, medido, essencialme
ente, pelo grrau de concrretização das suas
ativid
dades e pelo
o nível de cu
umprimentoo dos seus objetivos,
o
é influenciado
i
o, de forma muito
marcada, pelo am
mbiente exte
erno em quee está envolvvido. Neste contexto, deestacam‐se alguns
a
erminar os reesultados a alcançar:
a
fatorees cuja ação poderá dete
* O conteexto de grande restriçãão das finan
nças pública
as, claramennte marcado
o pela
aplicaçãão do Plano de
d Ajustameento Económ
mico e Financeiro à RAM;
* O conteexto de algguma incerteeza e indefinição próprios de um ano de ele
eições
legislativas;
estrição do ffinanciamentto bancário ao
a investimeento privado;;
* Contextto de forte re
* Conjunttura económ
mico‐financei ra nacional e europeia menos
m
favoráável.
FATORRES INTERNOS
Relattivamente à envolvente
e
interna, realççam‐se os se
eguintes fato
ores:

15

* Orçameento para 2015 contido;
* Estruturra de pessoa
al mais reduzzida;
* Mais responsabilida
ades e comppetências, co
om uma estru
utura orgâniica mais peq
quena,
ão em 15% ddas unidadess orgânicas e respetivos cargos dirige
entes,
por forçça da reduçã
impostaa pelo Plano de Ajustameento Económ
mico e Financceiro;
* Dificuldades em motivar
m
os colaborado
ores face às reduções salariais e aos
congelaamentos das progressõess nas carreiraas vigentes;
* Fortes condicionam
c
entos ao reccrutamento de novos colaboradores face às restrições
existenttes.

3.2. ESTRATÉGIA
É nessta conjuntura desfavorá
ável caracterrizada pela maior
m
conten
nção dos gasstos públicoss e do
invesstimento prrivado, que os fundoss estruturaiis assumem
m um papeel absolutam
mente
deterrminante no suporte dass estratégias de desenvo
olvimento a serem
s
seguiddas pelos divversos
atorees da vida reegional, pois aqueles connstituem, no
o atual conte
exto de escaassez de fonttes de
financiamento, uma
u
alternativa incontoornável paraa assegurar a prossecuução das po
olíticas
ojetos empre
esariais.
públicas e dos pro
M terá comoo estratégia desenvolver um conjunnto de açõe
es que
Nestee sentido, o IDR, IP‐RAM
maxim
mizem o aproveitamentto dos fundoos estruturais ainda disp
poníveis no âmbito do QREN,
Q
tendo
o em simultâneo a preo
ocupação dee criar as condições adequadas ao aarranque do novo
perío
odo de progrramação 201
14‐2020, nãoo só no contexto do Portugal 2020,, mas també
ém da
Coop
peração Terriitorial Europeia.
A apllicação destees fundos esstruturais naa RAM, no quadro do pe
eríodo de prrogramação 2014‐
2020, assenta numa base estratégica
e
ccomposta po
or diversos documentoss enquadrad
dores,
dutoras estarrão na base da estratégia que será prosseguida
p
pelo IDR, IP‐‐RAM.
cujas linhas cond
m concreto, ao Acordoo de Parceriia 2014‐2020, celebradoo entre o Estado
E
Referrimo‐nos, em
Portu
uguês e a Co
omissão Eurropeia, o Diaagnóstico Prospetivo Regional, ela borado enquanto
contrributo da RA
AM para a preparação do referido
o Acordo de
e Parceria, o Documento de
Orien
ntação Estratégico Regio
onal que, parrtindo da sín
ntese das alte
erações de ccontexto póss‐2007
e do
os desafios e necessiidades de intervenção
o da RAM, traça um
ma Estratégiia de
Desenvolvimento
o Regional pa
ara 2020 e ssistematiza os
o principais objetivos dee política reggional
blicas regiona
ais e o Progrrama Operaccional
em domínios‐chaave de intervvenção das ppolíticas púb
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onal, no enq
quadramento
o dos Objeti vos temático
os e das Prio
oridades de investimentto dos
Regio
Fundos FEDER e FSE.
F
De iggual modo, a definição das políticaas públicas será feita dentro
d
destee enquadram
mento
estratégico, procurando‐se, através
a
do coofinanciamento comunittário previstoo, apoiar pro
ojetos
otores da esttratégia pret endida.
que ssejam promo
No co
ontexto interno da organização, facee aos fortes constrangim
mentos vigenntes, que impõem
limitaações à gestão, procurarr‐se‐á desen volver uma política centtrada na quaalidade do serviço
que presta e qu
ue vise potenciar as cappacidades dos recursos existentes, em particular os
plementação de ações que prom
movam a qqualificação e o
humaanos, através da imp
aperffeiçoamento
o de compettências, porr forma a termos colab
boradores m
mais motivados e
prepaarados para os desafios que
q se avizinnham.
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IV
V CAPÍTTULLO
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4. OBBJETIVOS E ATIVIDADES
T
A DESENVOLVER
R
Feita no ponto anterior a de
evida context
xtualização do
d ambiente envolvente,, o CD do ID
DR, IP‐
RAM estabeleceu para o ano de 20155 quatro Objetivos Estratégicos, aaos quais esstarão
assocciados um co
onjunto de Objetivos
O
Opeeracionais qu
ue terão exp
pressão em ddiversas atividades
e/ou projetos quee irão materializar a estrratégia definida.

4.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
S
OE1 ‐ Garantir a operacionalizaçã
ão plena dos PProgramas Ope
eracionais no âmbito do Coompromisso Madeira
M
2020 e promover a sua dinamizaçção no quadroo da estratégia
a regional para
a o período 20114‐2020.

Garan
ntir as con
ndições necessárias e obrigatórias à imple
ementação dos novoss PO,
desiggnadamente através da definição
d
do novo edifíciio legal e reg
gulamentar qque irá enqu
uadrar
a aplicação dos fundos
f
comu
unitários na RAM, da criação dos pro
ocedimentoss e das estru
uturas
os Programa
as e do deesenvolvimen
nto e
técnicas que seerão responsáveis pela gestão do
d sistemas de informaçção e de mon
nitorização de
d auxílio à ggestão.
impleementação dos
OE2 ‐ Implementarr um processo
o de encerram
mento do QREN e do PCT MAC
M (2007‐20113) que maximize o
aprovveitamento dos fundos comu
unitários dispooníveis e que garanta
g
a legalidade e regul aridade da de
espesa.

Comeeçar a implementar as medidas
m
tenddentes ao encerramento do QREN e ddo PCT MAC
C, num
proceesso que visa
v
garantirr o aproveeitamento máximo
m
doss fundos aainda dispon
níveis,
asseggurando o esscrupuloso cu
umprimentoo dos normattivos comunitários, nacioonais e regio
onais e
a deffesa dos interesses da RA
AM.
OE3 ‐ Dinamizar e potenciar os contributos ddo IDR, IP‐RAM
M, no âmbito da definição e planeamen
nto das
políticcas públicas, enquanto
e
instrrumentos estraatégicos de de
esenvolvimentto socioeconóm
mico da RAM..

Dinam
mizar fórunss de debate que promovvam o surgimento de id
deias e de c ontributos para
p
a
formulação das políticas públicas regiionais e se
etoriais e im
mplementar mecanismo
os de
monitorização do
os instrumentos de planeeamento e de
e programaçção.
OE4 ‐ Reforçar a me
elhoria do mod
delo de organ ização interno
o do IDR que promova
p
a eficciência, a eficá
ácia e a
qualid
dade do serviçço público.

Consttitui um fator de incon
ntornável im
mprescindibiliidade a valo
orização e a qualificação dos
recurrsos humanos, enquadrado numaa lógica de permanentte melhoriaa e inovaçã
ão de
proceessos, para que se garanta o conttínuo sucessso da organ
nização peraante os exiggentes
desaffios que se vê confrontada, no atu al contexto da gestão de
d fundos ccomunitárioss e do
planeeamento de políticas púb
blicas.
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4
4.2. OBJETIVOS OPERACIONAIS
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: GARANTIR A OPERACIONALIZAAÇÃO PLENA DOS PROGRAMAS OPERACCIONAIS NO ÂMBITO
O DO COMPROMISSO
O MADEIRA 2020 E PROMOVER A SU
UA
DINAMIZAÇÃO NO Q
QUADRO DA ESTRATÉG
GIA REGIONAL PARA O PERÍODO 2014‐20
020

OBJETIVO OPERACIO
ONAL 1.1: CONTRIBU
UIR PARA A RÁPIDA IM
MPLEMENTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO
OS PO NO ÂMBITO DO
O PERÍODO DE PROGRAMAÇÃO 2014‐20
020

R
Resultados Esperaados
G
Garantir o enquad
dramento regulam
mentar para o no
ovo ciclo de proggramação 2014‐2
2020, bem como, o funcionamentto dos sistemas de
d informação e de
in
ndicadores necesssários.
Serviços/Organism
mos envolvidos
A
AG do PO, beneficiários, OI.
Indicadores de realização
N.º

Ativid
dades/Projetos
Meta

Indiccador

Meio de
Verificação

Responsabilidadee

Pro
ograma Madeira 14
4‐20
Prazo de envio
o do documento
para as Autorid
dades Nacionais
Prazo de envio
o do documento
para as Autorid
dades Nacionais

1.1.1

Elaboraçção do Descritivo do
o Sistema de Gestão e Controlo.

Até 31 março

Ofício/e‐mail

UTGI/UEA

1.1.2

Aprovação dos Regulamenttos Específicos.

Até 31 janeiro

Ofício/e‐mail

UTGI/UAJ

1.1.3

Realizaçãão do evento de ap
presentação do novvo PO.

Até 28
fevereiro

Data de realização
r

UEA/NAC

1.1.4

Implemeentação/Adaptação
o do Sistema de Informação dee
suporte à gestão do PO.

Até 28
fevereiro

Data de entrada em
e funcionamento
do Sistema de
d Informação

UAGI/NGATI

2
20

OBJETIVO OPERACIO
ONAL 1.1: CONTRIBU
UIR PARA A RÁPIDA IM
MPLEMENTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO
OS PO NO ÂMBITO DO
O PERÍODO DE PROGRAMAÇÃO 2014‐20
020

1.1.5

Elaboraçção do Plano de Com
municação PO 14‐2
20.

Até 31 março

Data de aprovaação interna do
docum
mento

UEA/NAC

PO SEUR
1.1.6

Contribu
utos para o Descritivvo do Sistema de G
Gestão e Controlo

Até 31 março

Prazo de envio
o do documento
para as Autorid
dades Nacionais

Ofício/e‐mail

NICC

1.1.7

Colaboraação na elaboração
o dos Regulamentoss Específicos

Até 31 janeiro

Prazo de envio
o do documento
para as Autorid
dades Nacionais

Ofício/e‐mail

NICC

PO MAC 2014‐2020
1.1.8

Contribu
utos para o Descritivvo do Sistema de G
Gestão e Controlo

Até 30 abril

Prazo de envio
o do documento
para as Autorid
dades Nacionais

Ofício/e‐mail

NICC

1.1.9

Colaboraação na elaboração
o dos Regulamentoss Específicos

Até 31 maio

Prazo de envio
o do documento
para as Autorid
dades Nacionais

Ofício/e‐mail

NICC

Prazo de envio
o do documento
para as Autorid
dades Nacionais

Ofício/e‐mail

NICC

PIC Mid Atlantique
e
1.1.10

Contribu
utos para o conteúd
do do Programa (Deescritivo do Sistemaa
de Gestãão e Controlo e regulamentação)

Até 30 junho

2
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OBJETIVO OPERACIO
ONAL 1.2: OTIMIZAR
R A GESTÃO DOS FUN
NDOS COMUNITÁRIOSS

R
Resultados Esperaados
A
Assegurar de form
ma eficaz e eficien
nte o cumprimentto das regras esp
pecíficas e gerais estabelecidas
e
no quadro da análise dos projetos, in
ndo de encontro às
expetativas e aos ccompromissos asssumidos junto dos beneficiários.
Serviços/Organism
mos envolvidos
A
AG do PO, AC, ben
neficiários, OI.
Indicadores de realização
N.º

dades/Projetos
Ativid
Meta

Indiccador

Meio de
Verificação

Responsabilidadee

1.2.1

Análise ccandidaturas projettos FEDER (2014‐20
020).

90 Dias

Prazo médio de análise de
daturas
candid

Controlo
interno

UTGI/NGFEDER

1.2.2

Análise p
pedidos de pagameentos projetos FEDEER (2014‐2020).

45 Dias

Prazo médio de análise de
pedidos de pagamentos

Controlo
interno

UTGI/NGFEDER

1.2.3

Análise ccandidaturas projettos FSE (2014‐2020).

60 Dias

Prazo médio de análise de
daturas
candid

Controlo
interno

UTGI/NGFSE

1.2.4

Análise p
pedidos de pagameentos projetos FSE ((2014‐2020).

45 Dias

Prazo médio de análise de
pedidos de pagamentos

Controlo
interno

UTGI/NGFSE

1.2.5

Análise candidaturas projeetos Fundo de Coeesão, no âmbito do
o
R (2014‐2020).
PO SEUR

90 Dias

Prazo médio de análise de
daturas
candid

Controlo
interno

NICC

1.2.6

Análise pedidos de pagam
mentos projetos Fundo de Coesão, no
o
do PO SEUR (2014‐2
2020).
âmbito d

45 Dias

Prazo médio de análise de
pedidos de pagamentos

Controlo
interno

NICC

1.2.7

Análise d
de DDP projetos PO
O MAC 2014‐2020

45 Dias

Prazo médio dee análise de DDP

Controlo
interno

NICC

2
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OBJETIVO OPERACIO
ONAL 1.2: OTIMIZAR
R A GESTÃO DOS FUN
NDOS COMUNITÁRIOSS

1.2.8

Pagamen
ntos aos beneficiários.

1.2.9

Desenvo
olver ações de verificação no lo
ocal aos projetos
cofinancciados.

1.2.10

Desenvo
olver ações de supeervisão aos OI.

3 Dias úteis

Prazo médio de
d pagamentos

Controlo
interno

UCFF/NGPOC/NGFF

10%

Taxa de esforço de verificação no
ocal
lo

Controlo
interno

NC

2 Ações

Número de ações de supervisão

Controlo
interno

NC

2
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OBJETIVO OPERACIO
ONAL 1.3: REFORÇA
AR A EFICÁCIA DO SISTTEMA DE GESTÃO DO
OS FUNDOS COMUNIT
TÁRIOS

R
Resultados Esperaados
C
Cumprir as regras de execução finan
nceira previstas.
Serviços/Organism
mos envolvidos
A
AG do PO, AC, OI.
Indicadores de realização
N.º

Ativid
dades/Projetos
Meta

1.3.1

Monitorrizar a execução fin
nanceira do Prograama Madeira 14‐20
0
_vertentte FEDER (2014‐202
20).

3% a 5%

1.3.2

Monitorrizar a execução fin
nanceira do Prograama Madeira 14‐20
0
_vertentte FSE (2014‐2020)..

8% a 10%

1.3.3

Monitorrizar a execução financeira
f
do Fun
ndo de Coesão no
o
âmbito d
do PO SEUR (2014‐2
2020).

3% a 5%

1.3.4

Monitorrizar a execução finaanceira do PO MAC
C (2014‐2020).

2% a 4%

Indiccador
Taxa de execu
ução financeira
(valor execcutado/valor
prograamado)
Taxa de execu
ução financeira
(valor execcutado/valor
prograamado)
Taxa de execu
ução financeira
(valor execcutado/valor
prograamado)
Taxa de execu
ução financeira
(valor execcutado/valor
prograamado)

Meio de
Verificação

Responsabilidadee

Controlo
interno

UCFF

Controlo
interno

UCFF

Controlo
interno

NICC

Controlo
interno

NICC

2
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OBJETIVO ESTRATÉG
GICO 2: IMPLEMENTA
AR UM PROCESSO DEE ENCERRAMENTO DO
O QREN E PCT MAC
C QUE MAXIMIZE O APROVEITAMENTO
A
DO
OS FUNDOS COMUNITÁRIOS DISPONÍVEIS E
QUE GARANTA A LEG
GALIDADE E REGULAR
RIDADE DA DESPESA

OBJETIVO OPERACIO
ONAL 2.1: INICIAR A PREPARAÇÃO DO PR
ROCESSO DE ENCERRA
AMENTO DO QREN E PCT MAC

R
Resultados Esperaados
C
Criar as condiçõess adequadas, querr em termos de eexecução financeira do PO (maximização da utilizaçção de verbas), qu
uer no que concerne à evolução dos
p
projetos apoiados,, que permitam in
niciar o processo d
de encerramento do QREN e do PC
CT MAC.
Serviços/Organism
mos envolvidos
A
AG do PO, beneficiários, OI.
Indicadores de realização
N.º

Ativid
dades/Projetos
Meta

Indiccador

2.1.1

Reprograamação dos PO (Inttervir+ e Rumos).

Até 30 de
setembro

2.1.2

Encerram
mento dos Projetoss do PO Intervir+.

80% até 31 de
dezembro

Prazo
de
envio
das
para
as
Reprogramaçõess
entidades compeetentes
Percentagem
m de projetos
encerrados até 31 de dezembro

2.1.3

Encerram
mento dos Projetoss do PO Rumos.

2.1.4

Encerram
mento dos Projetoss do Eixo IV POVT.

2.1.5

Encerram
mento dos Projetoss do PCT MAC.

90% até 31 de
dezembro
>35% até
31 de
dezembro
75% até 31 de
dezembro

Percentagem
m de projetos
encerrados até 31 de dezembro
Percentagem
m de projetos
encerrados pelo IDR (OI no POVT)
até 31 de dezembro
Percentagem de
d projetos com
DDP Final até 31
3 de dezembro

Meio de
Verificação

Responsabilidadee

Comunicação

UCFF

Relatórios Finais
dos projetos

UTGI/NGFEDER

Saldo Final dos
projetos

UTGI/NGFSE

Relatórios Finais
dos projetos

NICC

DDP Final

NICC

2
25

OBJETIVO OPERACIO
ONAL 2.2: REFORÇA
AR A EFICÁCIA GERAL DA GESTÃO DOS PRO
OGRAMAS OPERACIONAIS

R
Resultados Esperaados
O
Obter o máximo de aproveitamento
o dos fundos aind
da por executar.
Serviços/Organism
mos envolvidos
A
AG do PO, beneficiários, OI.
Indicadores de realização
N.º

Ativid
dades/Projetos
Meta

Indiccador

Meio de
Verificação

Responsabilidadee

2.2.1

Cumprim
mento da Regra “N++2” – PO Intervir+.

100%

Taxa de execu
ução financeira

Controlo
interno

UTGI

2.2.2

Cumprim
mento da Regra “N++2” – PO Rumos.

100%

Taxa de execu
ução financeira

Controlo
interno

UTGI

2.2.3

Monitorrizar a execução do Eixo IV POVT.

100% (tolerância
de 5%)

Taxa de execu
ução financeira

Controlo
interno

NICC

2.2.4

Monitorrizar a execução do PCT MAC.

100% (tolerância
de 5%)

Taxa de execu
ução financeira

Controlo
interno

NICC

2
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OBJETIVO OPERACIO
ONAL 2.3: OTIMIZAR
R A GESTÃO GLOBAL DOS PROGRAMAS OPERACIONAIS

R
Resultados Esperaados
C
Cumprimento das regras estabelecidas através da m
maximização da uttilização dos recu
ursos internos disp
poníveis e assegu
urar a satisfação das
d expetativas dos
b
beneficiários.
Serviços/Organism
mos envolvidos
A
AG do PO, beneficiários, OI.
Indicadores de realização
N.º

Ativid
dades/Projetos
Meta

Indiccador

Meio de
Verificação

Responsabilidadee

2.3.1

Análise p
pedidos de pagameento PO Intervir+.

45 Dias

Prazo médio de análise de
pedidos dee pagamento

Controlo
interno

UTGI/NGFEDER

2.3.2

Análise d
de pedidos de repro
ogramação PO Inteervir+.

90 Dias

Prazo médio de análise de
pedidos de reeprogramação

Controlo
interno

UTGI/NGFEDER

2.3.3

Análise p
pedidos de pagameento PO Rumos.

45 Dias

Prazo médio de análise de
pedidos dee pagamento

Controlo
interno

UTGI/NGFSE

2.3.4

Análise d
de pedidos de repro
ogramação PO Rum
mos.

60 Dias

Prazo médio de análise de
pedidos de reeprogramação

Controlo
interno

UTGI/NGFSE

2.3.5

Análise p
pedidos de pagameento Eixo IV POVT.

45 Dias

Prazo médio de análise de
pedidos dee pagamento

Controlo
interno

NICC

2.3.6

Análise d
de pedidos de repro
ogramação Eixo IV POVT.

45 Dias

Prazo médio de análise de
pedidos de reeprogramação

Controlo
interno

NICC

2.3.7

Análise d
de DDP PCT MAC

45 Dias

Prazo médio dee análise de DDP

Controlo
interno

NICC

2
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OBJETIVO OPERACIO
ONAL 2.3: OTIMIZAR
R A GESTÃO GLOBAL DOS PROGRAMAS OPERACIONAIS

2.3.8

Pedidos de Certificação de Despesa FEDER.

Até 17 dias
após o cut‐off

Prazo médio de pedidos de
certifficação

Controlo
interno

UCFF

2.3.9

Pedidos de Certificação de Despesa FSE.

Até 30 dias
após o cut‐off

Prazo médio de pedidos de
certifficação

Controlo
interno

UCFF

2.3.10

Pagamen
ntos aos beneficiários.

3 Dias úteis

Prazo médio de
d pagamentos

Controlo
interno

UCFF/NGPOC/NGFF

2
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OBJETIVO OPERACIO
ONAL 2.4: REFORÇA
AR A GARANTIA DE BO
OA APLICAÇÃO DOS FU
UNDOS COMUNITÁRIIOS

R
Resultados Esperaados
G
Garantir a fidedign
nidade do sistemaa de gestão e conttrolo dos PO e a ccorreta aplicação dos fundos dispon
nibilizados por paarte dos beneficiários.
Serviços/Organism
mos envolvidos
A
AG do PO, beneficiários, OI.
Indicadores de realização
N.º

Ativid
dades/Projetos

Responsabilidadee

Meta

Indiccador

Meio de
Verificação

10%

Taxa de esforço de verificação no
ocal
lo

Controlo
interno

NC

2.4.1

Desenvo
olver ações de verificação no lo
ocal aos projetos
cofinancciados.

2.4.2

Desenvo
olver ações de supeervisão aos OI.

3 Ações

Número de ações de supervisão

Controlo
interno

NC

2.4.3

Asseguraar a realização dos contraditório
os das auditorias
externass.

20 Dias

Prazo médio
o de envio dos
contraditórios

Controlo
interno

UCFF

2.4.4

Asseguraar o exercício de follow up das reecomendações das
auditoriaas externas e a sua implementação.

80%

Grau de satisfação das
recomeendações

Controlo
interno

UCFF

2
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OBJETIVO ESTRATÉG
GICO 3: DINAMIZAR
R E POTENCIAR OS CO
ONTRIBUTOS DO IDR
R NO ÂMBITO DA DEEFINIÇÃO E PLANEAM
MENTO DAS POLÍTICA
AS PÚBLICAS, ENQUA
ANTO INSTRUMENTO
OS
ESTRATÉGICOS DE DEESENVOLVIMENTO SO
OCIOECONÓMICO DA
A RAM

OBJETIVO OPERACIO
ONAL 3.1: PROMOV
VER A PRODUÇÃO DE C
CONTRIBUTOS PARA A FORMULAÇÃO DASS POLÍTICAS PÚBLICASS

R
Resultados Esperaados
O
Obtenção de contrributos para a deffinição do planeam
mento das políticas públicas.
Serviços/Organism
mos envolvidos
U
UEA, membros da CTP, parceiros so
ociais.
Indicadores de realização
N.º

Ativid
dades/Projetos
Meta

Indiccador

Meio de
Verificação

Responsabilidadee

3.1.1

Dinamizaação da Comissão Técnica de Planeamento no contexto
o
da avaliaação do Compromissso Madeira 2020.

2 Grupos de
trabalho
temáticos

Grupos de trab
balho temáticos

Atas

UEA

3.1.2

Articularr com o Conselho Económico e Soccial a realização dee
sessões de debate.

2 Reuniões

N.º anual de
d reuniões

Atas

UEA

3
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OBJETIVO OPERACIO
ONAL 3.2: GARANTIR A EXECUÇÃO E A M
MONITORIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMENTO E DE PROGRAMAÇÃO

R
Resultados Esperaados
G
Garantir informaçãão atualizada sobre a evolução e a dinâmica dos instrumentos de planeamento e de programação implementados.
Serviços/Organism
mos envolvidos
A
AG, AC, GRM.
Indicadores de realização
N.º

Ativid
dades/Projetos

Responsabilidadee

Meta

Indiccador

Meio de
Verificação

Data da divulgação do follow‐up
d verificação do
do documento de
cumprim
mento das
condicionalid
dades ex ante

Publicitação
no site do IDR

UEA

Data de envio
o do Relatório à
tuttela

Ofício

UCFF

3.2.1

Seguimeento do cumprimen
nto das condicionalidades ex ante num
m
âmbito m
mais lato.

Até à 3.ª
semana de
novembro

3.2.2

Elaboraçção do Relatório An
nual de Execução do
o PIDDAR.

Até a 3.ª
semana de
setembro

3
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OBJETIVO ESTRATÉG
GICO 4: REFORÇAR A MELHORIA DO MOD
DELO DE ORGANIZAÇÃ
ÃO INTERNO DO IDR QUE PROMOVA A EFICIÊNCIA, A EFICÁCIA
A E A QUALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO.

OBJETIVO OPERACIONAL 4.1: PROMOVVER UM AMBIENTE INTERNO DE MELHO
ORIA CONTÍNUA FOCA
ADO NA PRESTAÇÃO DE UM SERVIÇO DEE QUALIDADE QUE VÁ DE ENCONTRO AO
OS
REQUISITOS DOS SEU
US CLIENTES.
R
Resultados Esperaados
O
Obter o reconhecimento por parte dos stakeholders relativamente à q
qualidade do servviço prestado.
Serviços/Organism
mos envolvidos
Stakeholders.
Indicadores de realização
N.º

Ativid
dades/Projetos
Meta

Indiccador

Meio de
Verificação

Responsabilidadee

4.1.1

Executarr o Plano de Ação de
d Melhorias.

70%

Grau de execuçção do Plano de
Ações dee Melhoria

Plano de
Ações de
Melhoria

GQ

4.1.2

Avaliar o grau de satisfação
o dos clientes externos.

BOM

Grau de satisfação dos clientes
exteernos

Inquérito

GQ

Manter a
Certificação
NP EN ISO
9001:2008

Certificação NP EN
E ISO 9001:2008
através de emp
presa acreditada

Relatório de
Auditoria

GQ

4.1.3

Gerir e d
dinamizar o Sistemaa de Gestão da Quaalidade.
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OBJETIVO OPERACIO
ONAL 4.2: PROMOV
VER A VALORIZAÇÃO C
CONTÍNUA DOS RECU
URSOS HUMANOS

R
Resultados Esperaados
TTer trabalhadores mais qualificadoss e motivados no desempenho das suas funções.
Serviços/Organism
mos envolvidos
TTodos os serviços iinternos.
Indicadores de realização
N.º

4.2.1

dades/Projetos
Ativid

Gerir e aavaliar a formação dos
d recursos human
nos.

Responsabilidadee

Meta

Indiccador

Meio de
Verificação

80%

Grau de execuçãão do Plano Anual
de Forrmação

Plano Anual
de Formação

NGPOC

BOM

Qualidade das açções de formação

Controlo
interno

NGPOC

Teve algum
impacto

Impacto das açõ
ões de formação

Controlo
interno

NGPOC

3
33

OBJETIVO OPERACIO
ONAL 4.3: GARANTIR E MELHORAR A OPEERACIONALIDADE DO
OS SISTEMAS INFORM
MÁTICOS

R
Resultados Esperaados
M
Minimizar os risco
os associados à interrupção dos ssistemas informáticos e obter ma
ais‐valias em term
mos de eficiência dos serviços com a introdução de
d
m
melhorias nos sisteemas.
Serviços/Organism
mos envolvidos
TTodos os serviços iinternos, beneficiiários e população
o em geral.
Indicadores de realização
N.º

Ativid
dades/Projetos
Meta

Indiccador

Meio de
Verificação

Responsabilidadee

4.3.1

Gestão d
dos serviços informáticos instalados.

8 Horas úteis

Prazo médio dee interrupção dos
serviços instalados
i

Intranet

NGATI

4.3.2

Gestão d
do sistema de informação interno.

2 Melhorias
com impacto
nos serviços

Número dee melhorias
introduzidas no sistema

Controlo
interno

NGATI
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4
4.3. ATIVIDADES CO
ORRENTES

ATIVIDADES CORRRENTES

Caalendarização/
P
Periodicidade

Responsabilidadee

Sistemático

UCFF

Sistemático

UCFF

Manu
utenção e atualização
o do sistema contabilíístico de dívidas de Prrogramas Operacionais e do Eixo IV do POV
VT.

Sistemático

UCFF

Coord
denação nos exercício
os de contraditório e de follow‐up relativos a auditorias.

Sistemático

UCFF

Sistemático

UCFF

Colab
borar na preparação dos
d convites e dos aviisos das candidaturass no contexto PO SEUR

Variável

NICC

Prepaaração da convocatórria PCT MAC

Variável

NICC

Asseggurar o acompanhamento das recomendaçções resultantes das aações de verificação no
n local.

Variável

NC

Acom
mpanhamento de auditores externos.

Variável

NC

Área

Atividades
Monitorização da execução financeira dos Proggramas Operacionais.
Garan
ntir os mecanismos para a efetivação d
de transferências parra os beneficiários finais
f
e organismos intermédios de

Fluxos Financeiros

Progrramas Operacionais e do Eixo IV do POVT.

Permitir a obtenção de in
nformação financeiraa atualizada nos sisteemas de informação de apoio à gestão de
d intervenções

Auditorias

operaacionais.
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ATIVIDADES CORRRENTES

Responsabilidadee

Variável

NC

Anual

NGFSE

Análisse e envio dos relatórrios de contraditório e finais de auditoria p
para os beneficiários PO Rumos.

Variável

NGFSE

Monitorização operacionaal dos Programas Operacionais Regionais / Fundos Comunitárioss.

Mensal

NGFSE

Anual

NGFEDER

Análisse e envio dos relatórrios de contraditório e finais de auditoria p
para os beneficiários PO Intervir+.

Variável

NGFEDER

Elabo
oração de contributoss/documentos em ressposta às solicitações externas e internas respeitantes
r
ao Prograama Intervir+.

Variável

NGFEDER

Anual

NGFEDER

Sistemático

NGFEDER

Sistemático

UEA

Melhorar os procedimenttos, metodologias e instrumentos relativo
os ao controlo e à realização de verificações no local e

Gestão, Acompanhamento e Avaliação dos Instrumentos de Planeamento e de
Programação

Atividades

Auditorias

Caalendarização/
P
Periodicidade

Área

superrvisão de OI/OREPP; Prestação
P
de apoio e colaboração às entid
dades nacionais e com
munitárias competenttes, em matéria
das veerificações no local e supervisão no âmbito dos PO Intervir + e PO Rumos.
Forneecimento de dados paara a elaboração do R
Relatório Anual de Exeecução PO Rumos.

Colab
boração na elaboração
o do Relatório de Exeecução Anual do PO In
ntervir+.

Contrributo para o Relatório Anual sobre “A Madeira na União Europ
peia”, elaborado pela DRACE.
Contrribuir para a consolid
dação de um sistemaa de informação que responda eficazmen
nte às necessidades inerentes à boa
gestão e acompanhamento e da componente FFEDER e do Programa Intervir +.
Acom
mpanhamento dos pro
ojetos candidatos a co
ofinanciamento comu
unitário.
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ATIVIDADES CORRRENTES

Caalendarização/
P
Periodicidade

Responsabilidadee

Sistemático

UEA

Sistemático

NAC

Variável

NAC

Acom
mpanhamento dos pro
ojetos cofinanciados n
no âmbito do PCT MA
AC.

Sistemático

NICC

Gestãão e Acompanhamentto dos projetos cofinaanciados no âmbito d
do Eixo IV POVT.

Sistemático

NICC

Gestãão do Programa de Reeconstrução da Madeeira.

Sistemático

NICC

Manu
utenção e implementação da Intranet e do
o site público do IDR, IP‐RAM.

Sistemático

NGATI

Monitorização do cumprim
mento das regras de informação e publicid
dade.

Sistemático

NAC

Promoção e Internacionaliização.

Variável

NAC

Particcipação nas Redes de Comunicação.

Variável

NAC

Área

Atividades

Promoção e Informação

Gestão, Acompanhamento e Avaliação dos
Instrumentos de Planeamento e de Programação

Análisse e tratamento de in
nformação macroeconómica em domínioss relevantes à conceçã
ão, implementação, monitorização
m
e
avaliaação dos Programas Operacionais.
O
Monitorização estratégica dos Programas Operracionais Regionais.
Elabo
oração de contributo
os para projetos exteernos ao Núcleo, no
omeadamente no âm
mbito da execução e avaliação dos
Progrramas Operacionais.
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4
4.4. ATIVIDADES DEE SUPORTE

ATIVIDADES DE SUPPORTE

Caalendarização/
P
Periodicidade

Responsabilidadee

Elabo
oração do Plano de Attividades.

Anual

CD

Elabo
oração do Relatório dee Atividades.

Anual

CD

Autoaavaliação.

Anual

CD

Prepaaração e acompanham
mento de procedimen
ntos de contratação.

Sistemático

UAJ

Apoio
o jurídico no âmbito dos
d Programas Operacionais.

Sistemático

UAJ

Variável

UAJ

Diário

UAJ

Sistemático

NGATI

Diário

NGATI

Jurídica

Planeamento
Estratégico

Área

Atividades

Acom
mpanhamento e apoio
o no âmbito de implem
mentação e execução
o dos Programas Operacionais.
Acom
mpanhamento da atividade legislativa, regu
ulamentar e jurisprud
dencial com implicaçõ
ões nas áreas relativaas às atribuições

Expediente,
Arquivo e
Tecnologias
de
Informação

do IDR, IP‐RAM.
Apoio
o informático a utilizaadores.
Apoio
o administrativo, expeediente e arquivo.
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ATIVIDADES DE SUPPORTE

Responsabilidadee

Sistemático

NGATI

Variável

NGATI

Gestãão do centro de documentação.

Sistemático

NGATI

Gestãão e manutenção do sistema
s
de segurançaa de informação (SSI).

Sistemático

NGATI

Gestãão e manutenção do parque
p
informático do IDR, IP‐RAM.

Sistemático

NGATI

Manu
utenção dos Sistemass de Informação de ap
poio à gestão dos PO.

Sistemático

NGATI

Anual

NGF

Diário

NGF

Diário

NGF

Diário

NGF

Atividades

Expediente, Arquivo e Tecnologias de Informação

Caalendarização/
P
Periodicidade

Área

Atualização das bases de dados de ausência d
de dívidas à fazenda pública e à segurançça social e de contacttos externos do
IDR, IP‐RAM.
Avaliaação e seleção de doccumentação.

Colab
borar na elaboração da
d conta de gerência.

Financeira

Efetuar o pagamento das despesas relativas aaos encargos fixos co
om as instalações, de
espesas bancárias e reembolsos
r
aos
onários do IDR, IP‐RA
AM; Efetuar o pagameento do fundo de man
neio e da aquisição de
e bens e serviços.
funcio
Contrrolar a entrada de verrbas e efetuar as tran
nsferências bancárias dos fundos comunitá
ários e nacionais.
Receb
ber, depositar e registar as receitas próprias, venda de caderno
o de encargos e as rep
posições abatidas e não abatidas nos
pagam
mentos.
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ATIVIDADES DE SUPPORTE

Caalendarização/
P
Periodicidade

Responsabilidadee

Efetuar o pagamento dos vencimentos,
v
abonoss, regalias sociais e deescontos.

Mensal

NGF

Efetuar a reconciliação ban
ncária.

Semanal

NGF

Diário

NGF

Sistemático

UAGI

Coord
denação do processo de avaliação de deseempenho dos trabalhaadores

Anual

NGPOC

Elabo
orar o balanço social.

Anual

NGPOC

Proceessamento de vencim
mentos dos trabalhado
ores.

Mensal

NGPOC

Gestãão dos efetivos do IDR
R, IP‐RAM.

Variável

NGPOC

Recru
utamento de trabalhaadores.

Variável

NGPOC

Trimestral

NGPOC

Anual

NGPOC

Financeira

Área

Atividades

Efetuar os registos no balaancete de movimento
o de fundos e de transsferências internas.

Pessoal, Orçamento e Contabilidade

Coord
denação dos projetoss de Assistência Técnica da responsabilidad
de do IDR enquanto AG,
A OI e Interlocutor Regional
R

Forneecer dados relativos aos
a movimentos e rem
munerações dos trabaalhadores do IDR, IP‐R
RAM., no portal do fu
uncionário.
Planeeamento da formação
o dos trabalhadores d
do IDR, IP‐RAM.
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ATIVIDADES DE SUPPORTE

Caalendarização/
P
Periodicidade

Responsabilidadee

Anual

NGPOC

Asseggurar a manutenção e conservação das insstalações.

Sistemático

NGPOC

Asseggurar o cumprimento das medidas de auto
oproteção.

Variável

NGPOC

Sistemático

NGPOC

Variável

NGPOC

Elabo
oração da proposta do
o orçamento privativo
o do IDR, IP‐RAM.

Anual

NGPOC

Elabo
oração da conta de geerência.

Anual

NGPOC

Execu
ução do orçamento privativo do IDR, IP‐RA
AM.

Sistemático

NGPOC

Mantter atualizado o registto do inventário, cadaastro e património do
o IDR, IP‐RAM.

Sistemático

NGPOC

Aquissição de bens e gestão
o de stocks.

Sistemático

NGPOC

Organ
nização de eventos.

Variável

NAC

Coord
denação dos comités no âmbito dos Programas Operacionais.

Variável

NAC

Área

Atividades

Estratégia,
Avaliação e
Comunicação

Pessoal, Orçamento e Contabilidade

Provaa anual de rendimentos. Processamento do
o abono de família a crianças e jovens.

Respo
onsabilidade social: recolha seletiva de papel, reecolha seletiva de plásticcos, recolha seletiva de pilhas e recolha seletivaa de tonners.

Apoiaar na realização de evventos da responsabilidade do IDR, IP‐RAM
M.
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5. AFFETAÇÃO DE RECURSOS
5.1. RECURSOS HUMANOS
U
As neecessidades de recursoss humanos rregistadas no
n mapa de pessoal, vissam identificcar as
lacun
nas existentees em alguma
as áreas de iintervenção do IDR, IP‐RAM, que devverão ser supridas
de m
modo a que se possa cumprir, da foorma mais eficaz
e
e eficiiente, os seuus objetivoss. Este
exerccício teve em
m conta as re
estrições orççamentais qu
ue afetam a generalidadde dos serviçços da
administração pú
ública e que condicionam
c
m o desenvolvimento de uma políticaa de recrutam
mento
e de rrenovação de efetivos.
no de 2015, para a prosssecução dos projetos e atividades/ta
a
arefas constaantes deste Plano,
P
No an
estim
ma‐se que o IDR, IP‐RA
AM contará com 59 trrabalhadoress, dos quai s, 15 em cargos
c
dirigeentes, 42 em
e regime de contratto de trabalho em fu
unções púbblicas por tempo
t
indetterminado e 2 em regim
me de conttrato de trabalho a termo resolutivvo incerto. Nesta
contaagem não estão incluídoss os 7 trabal hadores que
e estão em efetividade dee funções no
outros
organ
nismos, mas que foram considerados
c
s no orçamen
nto do IDR, IP‐RAM.

Face aos dados apresentad
dos, verificaa‐se que o IDR, IP‐RAM, para o ano de 20
015 e
comp
parativamentte com o an
no de 2014, registará um
ma diminuiçã
ão de trabalhhadores no grupo
dos TTécnicos Sup
periores (1). Esta diminuuição explicaa‐se pela saída de um trrabalhador para
p
o
seu o
organismo dee origem.
Em m
matéria de géénero, 42 tra
abalhadores serão do sexo feminino e 17 do sexxo masculino
o, pelo
que a taxa de fem
minização serrá de 71,2%. A taxa de te
ecnicidade se
erá de 72,9%
%.
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5.2. RECURSOS FIN
NANCEIROS
A Pro
oposta de Orrçamento para o ano de 2015 perfaz o valor de €12.485.464,
€
,00 e divide‐se em
duas componentees: Funciona
amento Norm
mal e Investim
mentos do Plano
P
(PIDDA
AR).

Prroposta do
o Orçame
ento Privattivo do ID
DR, IP‐RAM
M para o aano de 2015

Vertente

Medida

Programa
Comu
unitário

Projeto

Funccionamento Normal

‐

‐

‐

Investimentos do Plano
P

044 ‐ Assistência
A
Técnnica

INT
TERVIR+

50164

768.3
305,00

Investimentos do Plano
P

044 ‐ Assistência
A
Técnnica

POVT
P

50167

158.9
935,00

Investimentos do Plano
P

044 ‐ Assistência
A
Técnnica

RU
UMOS

50294

415.2
230,00

Investimentos do Plano
P

044 ‐ Assistência
A
Técnnica

MAC
M

50170

66.7
701,00

Investimentos do Plano
P

044 ‐ Assistência
A
Técnnica

QEC
C FEDER

50964

35.4
435,00

Investimentos do Plano
P

044 ‐ Assistência
A
Técnnica

QE
EC FSE

50965

34.1
135,00

Investimentos do Plano
P

044 ‐ Assistência
A
Técnnica

QEC Fundo
F
de
Co
oesão

51199

5.3
300,00

Investimentos do Plano
P

044 ‐ Assistência
A
Técnnica

QEC MAC

51200

4.4
400,00

Investimentos do Plano
P

040 ‐ Inffraestruturas púbblicas

FEDER

50966

7.000.0
000,00

Investimentos do Plano
P

040 ‐ Inffraestruturas púbblicas

POVT
P

50967

2.000.0
000,00

Total

Valor
1.997.0
023,00

12.485.464,00
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6. METODOLOGIA
O Plaano de Ativid
dades para 2015 foi alvo de uma profunda reform
mulação quee incidiu não só na
sua m
metodologia de conceçã
ão, mas fun damentalme
ente na sua estrutura. O que se propõe
agoraa é que esta nova estruttura seja maais consentân
nea com o alinhamento
a
o pelo
preconizado
SIADA
AP, naquilo que é um do
os seus princcipais desígn
nios de conceber uma arrticulação lógica e
encad
deada de tod
do o ciclo de gestão e dee planeamento estratégicco da organizzação.
É neeste propósito claro de alinhame nto de tod
do o processo de avaaliação global de
desem
mpenho da organização,, que culminna no processso de avaliação de deseempenho doss seus
trabaalhadores, que
q
surge esta reestrutturação, que
e pretende continuar a conferir a este
documento um caráter imine
entemente eestratégico mas
m que, simultaneamentte, introduza
a uma
bal na sua esstrutura, quee o torne mais intuitivo e fácil de conssultar.
simpllificação glob
A meetodologia dee conceção do
d Plano asssentou, em primeira
p
insttância, na deefinição, por parte
do Co
onselho Diretivo (CD), do
os Objetivos Estratégicoss que constituem a base a partir da qual se
foi co
onstruindo to
oda a lógica do que será a atuação do
d IDR, IP‐RA
AM durante o próximo an
no, tal
qual aqui se apreesenta, para a partir daí se estabeleccerem os Ob
bjetivos Operracionais que irão
m como, as respetivas atividades e indicadores de
concrretizar a estratégia delineada, bem
medida.
Num segundo mo
omento, e após obtido o primeiro draft
d
desta estrutura,
e
forram solicitad
dos às
váriass unidades orgânicas
o
con
ntributos parra a sua consstrução e desenvolvimennto, num pro
ocesso
que d
decorreu nu
um diálogo permanente
p
e profícuo. A informação obtida fooi posteriorm
mente
unifo
ormizada e sistematizada
a pelo NGPO
OC, sob a co
oordenação do
d vogal do CD, e subm
metida,
seguiidamente, à aprovação do
d CD.
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7. SIGGLAS E ACRON
NIMOS
IDR
R, IP‐RAM

Instituto de Desenvolvim
mento Region
nal, IP‐RAM

CD

Conselho Diretivo

UAJ

Unidade de Apoio Jurídicco

UCFF

Unidade de Controlo de Fluxos Finan
nceiros

UAGI

Unidade de Apoio à Gesttão Institucio
onal

UTGI

Unidade Téccnica de Gesttão de Intervvenções

UEA

Unidade de Estratégia e Avaliação

N
NGATI
NGF
N
NGPOC
NC
N
NGFSE
NG
GFEDER

Núcleo de Gestão Adminnistrativa e Tecnologias
T
de
d Informaçãão
Núcleo de Gestão Financceira
Núcleo de Gestão de Pesssoal, Orçam
mento e Conttabilidade
Núcleo de Controlo
Núcleo de Gestão do Funndo Social Eu
uropeu
Núcleo de Gestão do Funndo Europeu
u de Desenvo
olvimento Reegional

NAC

Núcleo de Avaliação e Coomunicação

NICC

Núcleo de In
ntervenções de Coesão e Cooperação
o

RAM

Região Autónoma da Maadeira

GRM

Governo Reggional da Maadeira

D
DRAECE

Direção Regional dos Asssuntos Europ
peus e Cooperação Exterrna

IDEE, IP‐RAM

Instituto de Desenvolvim
mento Empre
esarial, IP‐RA
AM

IEM
M, IP‐RAM

Instituto de Emprego da Madeira, IP
P‐RAM

QREN

Quadro de Referência
R
Esstratégico Naacional

POVT

Programa Operacional TTemático Valorização do Território
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PO
MAC
FFEDER

Programa Operacional
Madeira, Açores e Canárrias
Fundo Europ
peu de Desennvolvimento
o Regional

FSE

Fundo Social Europeu

AG

Autoridade de
d Gestão

PCT

Programa de
e Cooperaçã o Transnacio
onal

OI
PO
O SEUR

Organismo Intermédio
Programa Operacional SSustentabilidade e Eficiên
ncia no Uso dde Recursos

PIC

Programa Iniciativa Com
munitária

AC

Autoridade de
d Certificaçção

DDP

Declarações de Despesa Paga

CTP

Comissão Té
écnica de Plaaneamento

O
OREPP

Organismo Responsável
R
pela Execuçção de Políticcas Públicas

QEC

Quadro Estratégico Com
mum

SSI

Sistema de Segurança
S
dee Informação
o

SSIADAP

Sistema Inte
egrado de Avvaliação do Desempenho
D
o na Administtração Públicca

P
PIDDAR

Plano de Inve
estimentos e D
Despesas de Desenvolvime
D
nto da Adminnistração Regio
onal
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