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1. NO
OTA INTRODUTÓRIA
Fazerr uma breve nota introdutória no coontexto do Plano
P
de Ativvidades de 22016, constittui um
exerccício com allgum grau de
d dificuldadde face a in
ndefinições de várias ínndoles que ainda
subsistem. Não deixa no entanto, d e ser uma oportunida
ade única para que sejam
belecidos ob
bjetivos e metas associaadas a estes, que irão ser
s referenciiais fundamentais
estab
para a intervençãão do IDR, IP
P‐RAM, enquuanto organ
nismo respon
nsável por poolíticas públicas e
de geestão de Fundos Comunittários.
Atividades, seja
s feito com rigor técnnico inerente
e a um
É pois, imprescindível que estte Plano de A
b
como, ssejam perspe
etivadas corrretamente açções e metas, que
documento destaa natureza, bem
m termos qua
alitativos com
mo quantitativos, um pla
ano de atuaçção coerente
e com
reflitaam tanto em
o mo
odelo estrattégico e com
mpatível com
no de
m o plano operacional. Do equilíbbrio do Plan
Ativid
dades e do que
q efetivam
mente será cooncretizado, é que se po
oderão tirar ilações óbvias, no
que concerne às capacidad
des de gesttão do IDR,, IP‐RAM, nos
n vários ddomínios da sua
f
objetivo
os e metas à luz do que
e está
intervvenção operracional, dass suas capaccidades de fixar
estab
belecido no plano
p
estraté
égico nessess mesmos do
omínios. Ou seja, o Planoo de Atividades, é
tamb
bém um desaafio para nóss próprios, s endo um insstrumento re
elevante parra testar a efficácia
e eficciência da no
ossa organiza
ação tanto noo plano estraatégico, com
mo operacionnal.
Voltaando um pou
uco ao início
o desta nota,, quando reffiro a comple
exidade do eexercício de 2016,
emerrgem desde logo algumas particula ridades e atté singularid
dades que irrão influencciar as
políticas e ações para o ano de
d 2016. Apeenas e só algu
uns exemplo
os:
* O período de transiçção entre o Q
Quadro de Referência
R
Esstratégica Naacional (QREN) e o
po e agora que estamos no final de 2015,
Portugaal 2020, tem‐se prolongaado no temp
há ainda questões por resolverr, sendo exemplos parad
digmáticos dde tal, os Sisttemas
esignação peela Inspeção Geral
de Inforrmação que ainda não e stão estabilizados e a De
de Finan
nças (IGF) da
as Autoridad es de Gestão
o dos Programas Operaccionais.
* O facto do Governo
o da Repúbllica ter entrado em funções de gesstão, por forrça da
ões legislativ as no início de outubro de 2015 o qque condicio
onou a
realização de eleiçõ
mente no quuadro do Portugal
tomadaa de decisões que eram necessáriass, nomeadam
2020.
* A próprria reestrutu
uração do ID
DR, IP‐RAM, decorrente da nova leggislatura, onde foi
necessáário proceder a um conjuunto de adap
ptações à sua estrutura dda qual resultarão
4

nidades orggânicas. Não
o tendo havido grandees alteraçõe
es no
diminuição das un
o de interveenção, houvve contudo, mudanças dde estrutura
a e de
contexto do âmbito
e um período de adapptação e atté de
responssáveis, que necessitam sempre de
experim
mentação, até
é à completaa normalizaçção da situação.
o é facilmen
nte percetíve
el há todo uum conjunto
o de fatores que apontaam para o ano de
Como
2016, como o perríodo onde efetivamente
e
e se vai iniciaar, em termo
os práticos, o novo perío
odo de
nitários. Indeependentem
mente,
progrramação no que concerrne à utilizaação dos Fundos Comun
destee deslizameento temporal na impplementação de um in
nstrumento operaciona
al tão
importante como são os Programas
P
O
Operacionaiss relativos aos
a Fundos Estruturaiss, não
e relevância ao nível daa preparação dos
signifficam a inexxistência de um trabalh o de grande
plano
os de atuaçãão. Bem pelo
o contrário, até porque a conceção dos Program
mas Operacionais
impõe um conju
unto de instrumentos d e suporte que
q a par das orientaçõões comunittárias,
nte consistên
ncia e coerên
ncia no quaddro das operrações passivveis de serem
m financiada
as. Daí
garan
a con
ncomitância registada nos
n últimos anos entre os Planos Estratégicos
E
e os Períodos de
Progrramação.
Reconheça‐se, esspecialmente
e no que re speita ao an
no de 2015, que foi posssível desenvvolver
todo um trabalho
o de preparação e de adeequabilidade
e dos instrum
mentos de prrogramação, tanto
ao nívvel estratégiico como ao nível operaccional, que considero
c
serr um aspeto decisivo parra que
sejam
m implemen
ntadas as ações
a
mais consentâneas com o que se ppretende seja o
desen
nvolvimento
o da Região.
Naturalmente que este co
ompasso dee espera nãão é particcularmente positivo pa
ara o
desen
nvolvimento
o socioeconó
ómico da reegião, mas ainda é po
ossível recupperar o tem
mpo e
prossseguir os ob
bjetivos que estão traçaddos no “Com
mpromisso Madeira
M
20220”, que com
mo se
sabe,, constitui o referencial essencial naquilo que
e se pode designar
d
com
mo o mode
elo de
desen
nvolvimento
o da região atté ao ano 20020.
m, e numa ab
bordagem siintética ao qque perspetivva para 2016
6, que a segguir se detalh
ha um
Assim
pouco
o mais, poder‐se‐á afirm
mar que se i rá implemen
ntar um con
njunto de meedidas, politticas e
projeetos, rigorossamente enq
quadrados nno plano co
onceptual e estratégicoo, que lhes estão
assocciados.
No q
que concerne à área dos Fundos Estruturais, é fundamental que em
m 2016 se atinja
rapidamente aqu
uilo a que normalmente
n
e se conven
nciona como
o velocidadee de cruzeiro dos
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ós um períoddo de transição que, inffelizmente, eexcedeu os prazos
p
Progrramas. Na reealidade, apó
mais razoáveis, é essencial que estejam
m reunidas as
a condições para que os program
mas se
impleementem co
om a normalidade que é desejável. Neste sentid
do, é determ
minante que ainda
em 22015 se fech
hem os proccessos relativvos aos siste
emas de Informação e a IGF certifique o
Sistem
ma de Gestãão e Controlo
o da Autoridaade de Gestãão do Progra
ama “Madeirra 14‐20”.
Particcularmente aos vários instrumentoos de progrramação, julgo ser perttinente deixxar as
seguiintes notas:
* Program
ma Madeira 14‐20 ‐ tudoo aponta parra que em 2016 estejam
m cumpridos todos
os requ
uisitos que permitam
p
im
mplementar definitivame
ente o Proggrama, garan
ntindo
nomead
damente, qu
ue todas fasses do circuiito inerentess aos financciamentos esstarão
cumprid
dos, assegurrando‐se asssim, uma fluidez dos recursos
r
finaanceiros que são
fundam
mentais para o equilíbrio na execução
o das operaçõ
ões. Naturalm
t
o
mente que todo
trabalho
o já efetuado
o, principalm
mente em 2014 e 2015, será um supoorte essencia
al para
se atinggir os objetivos que estãoo associados à aplicação dos Fundos.
* Program
ma SEUR ‐ No
N final de 22015, já foraam aprovado
os alguns prrojetos de grande
g
importâância, cuja execução
e
é em grande parte remetida para 20016. De qua
alquer
forma, deve‐se re
ealçar a grrande impo
ortância que o Prograama Operacional
R
(PO
OSEUR) detéém no quad
dro de
Sustentabilidade e Eficiência nno Uso de Recursos
C
s para o período de 2014 a 2020 naa RAM, não só
s em
apoio dos Fundos Comunitários
ão financeiraa, 265.000.00
00,00€, com
mo também, pela abranggência
termos de dimensã
mente: Gestãão e Prevenção de Riscoss, Água e Ressíduos
em áreaas essenciaiss, nomeadam
e Energias Renováveis. Em 20166, a exemplo
o do que suce
ede com o PPrograma Regional
(Madeirra 14‐20), é imprescindíível que estejam reunid
das as condiições passíve
eis de
proporccionar que os projetos approvados passam a ter uma
u realizaçãão de acordo
o com
a respeetiva programação. Em 2015, foi iniciado um
m processo jjunto da A.G do
POSEUR
R, visando a retificação dde uma situação que inib
be a RAM de candidatar com a
abrangêência que se
s requer, ddesignadamente projetos no âmbbito da Gestão e
Prevençção de Riscos. Espera‐se que, em 2016, este processo estejaa concluído, sendo
que, casso tal não su
uceda, é esseencial continuar este processo e confferir‐lhe a máxima
prioridaade.
* Program
ma de Cooperação Maddeira/Açores//Canárias 20
014/2020 – este progra
ama é
também
m de extrema importânccia para a Re
egião. Preten
nde‐se não ssó consolidarr todo
6

um trab
balho muito
o profícuo ffeito nos an
nteriores pro
ogramas, maas também, abrir
novas oportunidade
o
es de cooperração.
Nestee sentido, sublinha‐se
s
que os deesignados paaíses terceirros, Cabo V
Verde, Sene
egal e
Maurritânia, terão
o um estatu
uto reforçadoo, no sentid
do de permittir uma maiior e mais efetiva
e
particcipação. É po
ois esta, mais uma oporttunidade de se
s lançarem outras frenttes de coope
eração
capazzes de gerarem oportunidades que rreforcem e estimulem
e
as relações enntre estas re
egiões
e paísses.
* A Resolução do Con
nselho de Gooverno n.º 521/2015, publicada a 2 dde julho no Joram
J
nº 96, I Série de 06
6/07/2015, a tribui ao IDR
R, IP‐RAM, competência s na coordenação
os denomina
ados Fundos Europeus, Estruturais
E
e de Investim ento (FEEI), o que
geral do
irá implicar nos term
mos daquelee diploma, a criação de procediment
p
tos que perm
mitam
monitorrizar e debatter a aplicaçção dos fund
dos. Em 2016, serão impplementadoss todo
um con
njunto de medidas
m
quee irão propo
orcionar info
ormação e ddados, que serão
devidam
mente tratad
dos, de form
ma a que, a todo
t
o momento, os deccisores tenha
am os
elementos necessá
ários às toomadas de
e decisão se
s que veenham a impor.
(
G overno Regiional),
Naturalmente, que ao órgão dee coordenaçção política (Conselho
mportante, realçando‐se
r
e que serãoo realizados,, pelo
esta infformação é deveras im
menos duas vezes por ano, reuuniões alargadas onde se
s debaterãoo os aspetoss mais
importaantes na implementação dos Program
mas.
Quan
nto à área do Planeamento, em quee o IDR, IP‐R
RAM, tem co
ompetênciass na coordenação
geral dessa área, tal como afirmado
a
neeste docume
ento, é um fator
f
indissoociável de to
odo o
ervenção. Frrise‐se uma vez mais, que os
conteexto em quee também o IDR, IP‐RA M, tem inte
Progrramas Operacionais esttão condicioonados a re
equisitos de ordem esttratégica que são
essen
nciais para a respetiva implementaação. Neste contexto, a aplicação dos FEEI sã
ão um
exem
mplo perfeito
o do que refirro.
Bastaa‐nos lembraar das condiccionalidadess ex‐ante com
mo um exem
mplo de basee obrigatória, para
que ccompreendamos que não
o é possível financiar pro
ojetos que surjam de forrma isolada e sem
enquadramento no que conccerne à sua efetiva coerência e con
ntributo na cconcretizaçã
ão das
das à respetivva especificiddade.
políticas associad
No d
decorrer de 2016, procurar‐se‐á coonsolidar todo o traballho que o ccumprimento das
condicionalidades ex‐ante prroporcionou,, o que inclu
ui não só as próprias áreeas de incidê
ências
mo também,, outras que se considera
aram essenciiais.
dessaas condicionaalidades, com
7
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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
11

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.
12

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)).
13

2.6. ORGANOGRAMA
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3. AN
NÁLISE ESTRATTÉGICA
3.1. CONTEXTO
Para o ano de 2016 co
omeçam a perspetivar‐se ligeiras melhoriass no pano
orama
omicossocial da Região
o, em linha com a ten
ndência verificada em 22015, de alguma
econo
recup
peração e creescimento económicos, que apontam
m para uma trajetória m
mais favoráve
el para
o quo
otidiano das famílias e das empresass, apesar da persistência de alguns inndicadores menos
m
positivo, como é o caso do desempregoo, que ainda apresenta níveis que não são oss mais
desejjáveis.
mico e Financceiro acabarr em dezemb
bro de
Apesaar da vigênccia do Plano de Ajustameento Económ
2015, o ano de 20
016 continua
ará a ser ma rcado por um
ma conjuntura de consollidação das contas
c
ento públicoo terá necesssariamente, por força ddas circunstâ
âncias,
públicas, em quee o investime
erencialmentte alavancaado por co
ofinanciamennto comunitário,
ser mais seletivvo e prefe
ogramas Opeeracionais a que
q a Região
o terá acessoo até 2020.
canallizado pelos diversos Pro
Será neste conttexto, ainda
vigentes, que
a condicionaado pelas restrições
r
orçamentais
o
q
o
invesstimento privvado assumirá uma impoortância dete
erminante no crescimennto da econo
omia e
na crriação de em
mprego, ao
o qual o Gooverno, no quadro do modelo de desenvolvim
mento
econó
ómico que é preconizad
do para a R
Região, pro
ocurará criar as condiçõões propíciass e os
incen
ntivos adequados à sua realização, deestancando‐se, neste âm
mbito, os apooios concedid
dos ao
tecido empresarial através do
o Programa M
Madeira 14‐2
20.
Este quadro é bem
b
revelad
dor da impoortância que
e os fundos comunitárioos, em partticular
aqueles que serãão canalizado
os através ddo Madeira 14‐20,
1
terão
o na dinâmicca de crescim
mento
ómico que se pretende criar
c
e, nestaa medida, do
o papel significante que o IDR, IP‐RAM, irá
econó
assum
mir, não só
ó enquanto Autoridadee de Gestão
o deste Pro
ograma, ma s também como
Organ
nismo Intermédio do Programa
P
Opperacional Sustentabilid
S
dade e Efici ência no Uso de
Recursos (PO SEU
UR), que terá
á igualmentee um destaqu
ue especial, em virtude ddos apoios que
q irá
mínios essen
nciais para a Região como são a prom
moção de um
ma economia
a com
conceeder em dom
baixaas emissões de carbono,, a proteçãoo do ambiente e, fundam
mentalmentee, a adaptaçção às
alteraações climáticas e a prevvenção de risscos.
Quan
nto ao contexto interno
o, prevê‐se um ano de
e 2016 cara
aterizado peela contençã
ão de
despeesas, em virttude de um orçamento pprivativo maais contido re
elativamentee ao ano de 2015,
fruto do necessárrio processo de consolidaação das con
ntas públicass. Acresce a isto, as alterrações
16

R, IP‐RAM, imposta pelaa necessidad
de de
que se irão verificar na esttrutura orgâ nica do IDR
nuição do número de
e unidades orgânicas (e consequente dimin uição de cargos
c
dimin
dirigeentes), como
o forma de redução doos custos op
peracionais, a que se juunta um mapa de
pesso
oal que se perspetiva,
p
neste momennto, ser insu
uficiente e te
erá de ser reeforçado facce aos
desaffios, às exigêências e aos objetivos
o
quee o IDR, IP‐R
RAM, terá de enfrentar e cumprir.

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 restrrição orçameental, influenciado pela necessidadee de consolidação
das contas públicas;;
s assiste reelativamente
e ao processo de designnação das AG
A do
* A indeffinição que se
Portugaal2020;
* O conteexto de algum
ma incertezaa e indefiniçãão derivado da
d situação ppolítica nacio
onal;
* Contextto de forte re
estrição do ffinanciamentto bancário ao
a investimeento privado;;
* 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:
* Redução
o do orçame
ento privativoo para 2016;;
* Estruturra de pessoa
al insuficientee face aos ob
bjetivos estabelecidos;
* Estruturra orgânica alterada,
a
com
m menos uniidades (meno
os cargos dirrigentes);
* Fortes condicionam
c
entos ao reccrutamento de novos colaboradores face às restrições
existenttes.

3.2. ESTRATÉGIA
É nessta conjuntura caracterizzada pela maaior contençção dos gasto
os públicos e do investim
mento
privado, que os fundos esttruturais asssumirão um papel abso
olutamente determinante no
d
ento a serem
m seguidas pelos diverssos atores da
a vida
suporrte das estraatégias de desenvolvime
regional, pois aqu
ueles constittuem, no atuual contexto
o de escassezz de fontes dde financiam
mento,
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uma alternativa incontornávvel para asssegurar a prossecução das políticaas públicas e dos
projeetos empresaariais.
Nestee sentido, o IDR, IP‐RAM
M, terá com o estratégiaa desenvolve
er um conjunnto de açõe
es que
maxim
mizem o aproveitamentto dos fundoos estruturais ainda disp
poníveis no âmbito do QREN,
Q
tendo
o em simu
ultâneo a preocupaçãão de criar as condições adeqquadas à rápida
r
operaacionalização
o do novo período dee programaçção 2014‐20
020, não só no contextto do
Portu
ugal 2020, qu
ue será feito
o através do Programa Madeira
M
14‐20
0 e do PO SEEUR, mas tam
mbém
atravvés do Prograama de Coop
peração Terrritorial Europ
peia MAC 201
14‐2020.
A esttratégia de aplicação destes
d
fundoos estruturaais na RAM, no quadroo do períod
do de
progrramação 201
14‐2020, enccontra‐se pr evista num conjunto de documentoos enquadrad
dores,
que tteve na sua génese
g
o Acordo de Parrceria 2014‐2
2020, celebra
ado entre o Estado Português
eaC
Comissão Eurropeia e o Diagnóstico
D
Prospetivo Regional,
R
ela
aborado enqquanto contributo
da R
RAM para a preparação
o do referi do Acordo de Parceria
a. No âmbiito deste quadro
conceecional é inccontornável, também, a referência ao
a Documen
nto de Orienntação Estrattégico
Regio
onal que, paartindo da síntese das alterações de contexto
o pós‐2007 e dos desafios e
necesssidades de intervenção da RAM, traaça uma Estrratégia de De
esenvolvimeento Regiona
al para
2020 e sistematiza os prin
ncipais objeetivos de política regio
onal em doomínios‐chavve de
úblicas regioonais. A con
ncretização desta
d
estrattégia será, então,
e
intervvenção das políticas pú
execu
utada atravéés dos preceitos previstoos no Programa Operacio
onal da Reggião Autónom
ma da
Madeeira 2014‐2
2020 (Made
eira14‐20), que estabe
elece o enq
quadramentto dos Objetivos
Temááticos e das Prioridades
P
de
d Investimeento dos Fundos FEDER e FSE.
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
motores da estratégia pretendida, sendo de salientar qque estes apoios
a
que sejam prom
e
de
e referencia is estratégiccos que enq
quadrem e sustentem a sua
presssupõem a existência
concrretização.
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
humaanos, através da imp
plementação de ações que prom
movam a qqualificação e o
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,, estabeleceeu para o ano
a
de 201 6 quatro Objetivos Esttratégicos, 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.

Dar ccontinuidadee às medida
as tendente s ao encerrramento do QREN e doo PCT MAC,, 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: 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.
mos envolvidos
Serviços/Organism
A
AG do PO, AC, ben
neficiários, OI.
Indicadores de realização
N.º

Ativid
dades/Projetos
Meta

1.1.1

Análise ccandidaturas projettos FEDER (2014‐20
020).

1.1.2

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

50 dias
(nenhuma
análise poderá
ultrapassar os
60 dias)
25 dias
(nenhuma
análise poderá
ultrapassar os
30 dias)

Responsabilidadee

Indiccador

Meio de
Verificação

Prazo médio de análise de
daturas
candid

Controlo
interno

UTGI/NGFEDER

Prazo médio de análise de
pedidos de pagamentos

Controlo
interno

UTGI/NGFEDER

2
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1.1.3

Análise ccandidaturas projettos FSE (2014‐2020).

1.1.4

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

1.1.5

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

1.1.6

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

1.1.7

Análise d
de DDP projetos PO
O MAC 2014‐2020.

1.1.8

Pedidos de Certificação de Despesa Madeira 1
14‐20 ‐ FEDER.

1.1.9

Pedidos de Certificação de Despesa Madeira 1
14‐20 ‐ FSE.

1.1.10

Pagamen
ntos aos beneficiários.

50 dias
(nenhuma
análise poderá
ultrapassar os
60 dias)
25 dias
(nenhuma
análise poderá
ultrapassar os
30 dias)
40 dias
(nenhuma
análise poderá
ultrapassar os
50 dias)
25 dias
(nenhuma
análise poderá
ultrapassar os
30 dias)
30 dias
(nenhuma
análise poderá
ultrapassar os
45 dias)
Até 17 dias
após o cut‐off

Prazo médio de análise de
daturas
candid

Controlo
interno

UTGI/NGFSE

Prazo médio de análise de
pedidos de pagamentos

Controlo
interno

UTGI/NGFSE

Prazo médio de análise de
daturas
candid

Controlo
interno

NICC

Prazo médio de análise de
pedidos de pagamentos

Controlo
interno

NICC

Prazo médio dee análise de DDP

Controlo
interno

NICC

Prazo médio de pedidos de
certifficação

Controlo
interno

UCFF

Até 30 dias
após o cut‐off

Prazo médio de pedidos de
certifficação

Controlo
interno

UCFF

3 Dias úteis

Prazo médio de
d pagamentos

Controlo
interno

UCFF/NGPOC/NGFF

2
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1.1.11

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

1.1.12

Desenvo
olver ações de supeervisão aos OI.

5%

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 1.2: 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

1.2.1

Monitorrizar a execução finaanceira do Program
ma Madeira 14‐20.

5% a 10%

1.2.2

Monitorrizar a execução financeira
f
do Fun
ndo de Coesão no
o
âmbito d
do PO SEUR.

5% a 10%

1.2.3

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

1% a 3%

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)

Meio de
Verificação

Responsabilidadee

Controlo
interno

Coordenação

Controlo
interno

Coordenação

Controlo
interno

Coordenação

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

2.1.1

Encerram
mento dos Projetoss do PO Intervir+.

2.1.2

Encerram
mento dos Projetoss do PO Rumos.

2.1.3

Encerram
mento dos Projetoss do Eixo IV POVT.

2.1.4

Encerram
mento dos Projetoss do PCT MAC.

Responsabilidadee

Meta

Indiccador

Meio de
Verificação

100% até 30
de junho

Percentagem
m de projetos
encerrados atté 30 de junho

Relatórios Finais
dos projetos

UTGI/NGFEDER

100% até 30
de junho
100% até
30 de
junho
100% até 30
de junho

Percentagem
m de projetos
encerrados atté 30 de junho
Percentagem
m de projetos
encerrados pelo IDR (OI no POVT)
d junho
até 30 de
Percentagem de
d projetos com
DDP Final atéé 30 de junho

Saldo Final dos
projetos

UTGI/NGFSE

Relatórios Finais
dos projetos

NICC

DDP Final

NICC

2
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OBJETIVO OPERACIO
ONAL 2.2: 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.
2.2.1

Pedidos de Certificação de Despesa FEDER.

Até 17 dias
após o cut‐off

Prazo médio de pedidos de
certifficação

Controlo
interno

UCFF

2.2.2

Pedidos de Certificação de Despesa FSE.

Até 30 dias
após o cut‐off

Prazo médio de pedidos de
certifficação

Controlo
interno

UCFF

2.2.3

Encerrarr o exercício contab
bilístico 2015‐2016

4.º trimestre
de 2016

Declaração de Gestão
G
e Síntese
An
nual

E‐mail

UCFF

2.2.4

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 2.3: 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
Meta

Indiccador

Meio de
Verificação

Responsabilidadee

2.3.1

Asseguraar a realização dos contraditórios das auditorias externas
(QREN e PCT‐MAC).

15 Dias

Prazo médio
o de envio dos
contraditórios

Controlo
interno

UCFF

2.3.2

Asseguraar o exercício de follow up das reecomendações das
auditoriaas externas e a sua implementação (Q
QREN e PCT‐MAC).

100%

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

UCFF/ UEA

2
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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

3.2.1

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

3.2.2

Elaboraçção da Proposta PID
DDAR

3.2.3

Elaboraçção do Relatório An
nual de Execução do
o PIDDAR.

Responsabilidadee

Meta

Indiccador

Meio de
Verificação

Atualização
semestral

Data das atu
ualizações do
cumprim
mento das
condicionalidades ex ante: 1.ª
3 de junho e 2.ª
atualização até 30
atualização até 31 de dezembro

Publicitação
no site do IDR

UEA

Data de envio
o da Proposta à
tuttela

Ofício

UCFF

Data de envio
o do Relatório à
tuttela

Ofício

UCFF

Entre
setembro e
novembro
Até a 3.ª
semana de
setembro

2
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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

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.

3
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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
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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

4.3.1

Gestão d
dos serviços informáticos instalados.

8 Horas úteis

4.3.2

Gestão d
do sistema de informação interno.

2 Melhorias
com impacto
nos serviços

Indiccador
Prazo médio dee interrupção dos
serviços instalados
i
Número dee melhorias
introduzidas no sistema de
o do IDR
gestão

Meio de
Verificação

Responsabilidadee

Intranet

NGATI

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.

Sistemático

UCFF

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

Sistemático

UCFF

Sistemático

UCFF

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

Variável

NC

Acom
mpanhamento de auditores externos.

Variável

NC

Variável

NC

Área

Atividades
Monitorização da execução financeira dos Proggramas Operacionais.

Fluxos Financeiros

Garan
ntir os mecanismos para a efetivação d
de transferências parra os beneficiários finais
f
e organismos intermédios de
Progrramas Operacionais.

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

Auditorias

operaacionais.

Melhorar os procedimenttos, metodologias e instrumentos relativo
os ao controlo e à realização de verificações no local e
P
de apoio e colaboração às entid
dades nacionais e com
munitárias competenttes, em matéria
superrvisão de OI/OREPP; Prestação
das veerificações no local e supervisão no âmbito dos PO Intervir + e PO Rumos.
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ATIVIDADES CORRRENTES

Área

Atividades

Caalendarização/
P
Periodicidade

Responsabilidadee

Variável

NGFEDER/NGFSE/NICC
C

Mensal

UEA

Anual

NGFEDER/NGFSE/NICC
C

Variável

NGFEDER/NGFSE

Anual

NGFEDER/NGFSE/NICC
C

Sistemático

NGFEDER

Sistemático

UEA

Sistemático

NAC

Variável

NAC

Gestão, Acompanhamento e Avaliação dos Instrumentos de Planeamento e Programação

Análisse e envio dos relattórios preliminares e finais de auditoria para os beneficiário
os dos Programas Inttervir+, Rumos,
Madeeira 14‐20, POVT, POSSEUR, MAC 2017‐2013 e MAC 2014‐2020.
Monitorização operacionaal dos Programas Operacionais Regionais / Fundos Comunitárioss.
Colab
boração na elaboração
o dos Relatórios de Execução dos Program
mas Intervir+, Rumos, Madeira 14‐20, POVTT, POSEUR,
MAC 2017‐2013 e MAC 20
014‐2020.
Elabo
oração de contributo
os/documentos em resposta às solicitações externas e intternas respeitantes dos Programas
Intervvir+, Rumos, Madeira 14‐20, POVT, POSEU
UR, MAC 2017‐2013 e MAC 2014‐2020.
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 do Programa Madeeira 14‐20.
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.
Gestãão e Acompanhamen
nto dos projetos cofin
nanciados no âmbito dos Programas Intervir+, Rumos, Madeirra 14‐20, POVT,
POSEUR, MAC 2017‐2013 e MAC 2014‐2020.

Sistemático

NGFEDER/NGFSE/NICC
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ATIVIDADES CORRRENTES

Atividades

Caalendarização/
P
Periodicidade

Responsabilidadee

Monitorização Global da aplicação
a
dos Fundoss Europeus Estruturaiis e de Investimento na RAM (Resolução do
d Conselho de
Governo n.º 521/2015)

Sistemático

UEA

Variável

NICC

Variável

UEA

Variável

UEA

Sistemático

UCFF

Sistemático

UCFF

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 (divulgação dee Programas de Iniciattiva Comunitária e prestação de apoio técn
nico a
eventtuais interessados).

Variável

NAC

Particcipação nas Redes de Comunicação.

Variável

NAC

Gestão, Acompanhamento e Avaliação dos
Instrumentos de Planeamento e Programação

Área

Colab
borar na preparação dos
d convites e dos aviisos das candidaturass no contexto PO SEUR
Prepaaração da logística ineerente às Comissões de Acompanhamento
o dos Programas Inte
ervir+, Rumos, Madeira 14‐20, POVT,
POSEUR, MAC 2017‐2013 e MAC 2014‐2020.
Prepaaração da logística ineerente às Unidades dee Gestão do Program
ma Madeira 14‐20
Gestãão do Programa de Reeconstrução da Madeeira (no âmbito da Leii de Meios).
Emisssão de pareceres referentes a alteraçõees orçamentais, com
mpromissos plurianua
ais e fundos disponívveis a projetos

Promoção e Informação

cofinaanciados.
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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

Caalendarização/
P
Periodicidade

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

Expediente, Arquivo e Tecnologias de Informação

Área

Atividades
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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V CAAPÍTTULO
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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.
Nestaa data, o IDR
R, IP‐RAM, co
onta com 56 trabalhadorres, dos quais, 13 em carrgos dirigentes, 41
em regime de co
ontrato de trabalho
t
em funções pú
úblicas por tempo indeteerminado e 2 em
me de contrrato de trab
balho a terrmo resolutiivo incerto. Nesta conttagem não estão
regim
incluíídos os 12 trabalhadores pertencenntes ao quad
dro de origem
m do IDR, IPP‐RAM, que estão
1 especialista de
em eefetividade de funções noutros orrganismos: 7 técnicos superiores,
s
inform
mática, 1 tessoureiro‐chefe, 1 coordeenadora e 2 assistentes
a
operacionais..
Em m
matéria de género, 39 trrabalhadoress são do sexxo feminino e 17 do sexoo masculino
o, pelo
que a taxa de fem
minização é de
d 69,6%. A ttaxa de tecnicidade é de 71,4%.
Distribuição de efectivos de aacordo com o
grupo de pessoal - 2015 (aaté à data)

Distribuição
o de efectivos de acordo com
mo
grrupo de pessoa
al - 2014
Dirige
ente
Técnico Supe
erior

1

Coo
ordenador Especialista

25
2

Técnico Supe
erior

25

ática
Técnico de Informá

13

Dirige
ente

16

Técnico de Informá
ática

1

Espe
ecialista de Informá
ática

1

Coo
ordenador Especialista

1

1

Coordena
ador

2

A
Assistente Operacio
onal

5

Assistente Técn
nico

8

0

2

Coordena
ador

5

Assistente Técnico

10
0

8

Assistente
A
Operacio
onal

20

30

0

100

20

30

Face aos dados apresentado
a
s, verifica‐see que o IDR,, IP‐RAM, ne
este ano e coomparativam
mente
com o ano de 20
014, registou
u uma dimin uição de trabalhadores no grupo doos Dirigentess (3) e
um aumento no grupo
g
Especiialista de Infoormática (1).
Para o ano de 20
016, no senttido de garaantir a prosssecução dos projetos e aatividades/ta
arefas
m aumento de
d 4 trabalhadores no ggrupo de Téccnicos
consttantes destee Plano, é exxpectável um
Superiores, sendo
o que 2 serão
o em regimee de mobilidaade e 2 em recrutamentoo.
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5.2. RECURSOS FIN
NANCEIROS
A Pro
oposta de Orrçamento para o ano de 2016 perfaz o valor de €24.949.945,
€
,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 2016

Vertente

Medida

Programa
Comu
unitário

Projeto

Funccionamento Normal

‐

‐

‐

1.662.8
845,00

Investimentos do Plano
P

044 ‐ Assistência
A
Técnnica

Made
eira 14‐20
(AT)

50964

1.128.4
400,00

Investimentos do Plano
P

044 ‐ Assistência
A
Técnnica

PO SEUR (AT)

51199

106.6
621,00

Investimentos do Plano
P

044 ‐ Assistência
A
Técnnica

MAC 14‐20
1
(AT)

51200

52.0
079,00

Investimentos do Plano
P

040 ‐ Inffraestruturas púbblicas

FEDER

50966

1.000.0
000,00

Investimentos do Plano
P

040 ‐ Inffraestruturas púbblicas

POVT
P

50967

1.000.0
000,00

Investimentos do Plano
P

040 ‐ Inffraestruturas púbblicas

Made
eira 14‐20
(FEDER)

51375

5.000.0
000,00

Investimentos do Plano
P

040 ‐ Inffraestruturas púbblicas

PO
O SEUR

51376

15.000.0
000,00

Total

Valor

24.949.945,00
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6. METODOLOGIA
O Plaano de Ativid
dades do IDR
R, IP‐RAM, fooi alvo de uma profunda
a reformulaçção em 2015
5, que
incidiiu não só naa sua metodologia de coonceção, maas fundamentalmente naa sua estrutu
ura. O
que sse proponhaa era que esta nova esttrutura fosse mais conssentânea co m o alinham
mento
preco
onizado pelo
o SIADAP, na
aquilo que é um dos se
eus principais desígnios dde conceberr uma
articu
ulação lógicaa e encadea
ada de todo o ciclo de gestão e de planeamennto estratégiico da
organ
nização.
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, qu
ue surgiu esta reestrutu ração, que pretendeu
p
co
onferir a estte documentto um
caráter iminentem
mente estrattégico mas qque, simultan
neamente, in
ntroduzisse uuma simplifiicação
globaal na sua estrrutura, que o tornasse m
mais intuitivo e fácil de co
onsultar.
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 IDR, IP‐RAM, 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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