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Plano de Atividades 2014

Sumário Executivo
A DREM estabelece os seguintes objetivos para 2014, os quais estão devidamente alinhados com
as Linhas Gerais da Atividade Estatística Oficial 2013-2017 e serão consagrados no seu Quadro de
Avaliação e Responsabilização (QUAR), seguindo a metodologia do SIADAP:
1. Consolidar a oferta de informação estatística oficial a disponibilizar.
2. Aumentar a literacia estatística no seio da sociedade.
3. Garantir a formação técnica e valorização profissional dos trabalhadores da DREM.
4. Intensificar o uso dos modos de recolha definidos pelo INE.
5. Alargar a cooperação e apropriação de dados administrativos para fins estatísticos com
entidades que têm atividade estatística na Região.
6. Colaborar com o INE nos trabalhos de preparação do Peer Review ao Código de Conduta
para as Estatísticas Europeias.
7. Disponibilizar, em tempo útil, informação estatística oficial de qualidade e relevante para a
sociedade.
8. Melhorar os conteúdos de difusão pela intensificação do uso de novas tecnologias mais
amigáveis para os utilizadores.
No Plano de Atividades da DREM para 2014, merecem destaque as seguintes atividades:
A produção e disponibilização no portal da DREM de informação anual e infra-anual, assim
como de séries cronológicas, em áreas com insuficiente cobertura estatística, com recurso a
fontes administrativas, sempre que possível.
A promoção da literacia estatística junto da comunidade escolar.
A participação nos trabalhos de preparação da segunda ronda de Peer Review ao Código
de Conduta para as Estatísticas Europeias, de acordo com as orientações do INE.
A implementação de mecanismos que permitam avaliar o nível de satisfação dos
utilizadores da informação estatística oficial.
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A implementação do novo portal da DREM, melhorando a sua usabilidade e o acesso aos
seus conteúdos, designadamente através de dispositivos móveis.
A DREM pretende ainda intensificar a dimensão espacial das estatísticas oficiais, com recurso à
Infra-estrutura Estatística de Referenciação Geográfica, nas atividades de produção e divulgação.
Em 2014, está prevista a conclusão dos projetos realizados no âmbito do Programa de Cooperação
Transnacional MAC 2007-2013, nomeadamente o METAMAC - Sistema Integrado de Dados e
Metadados Estatísticos e o CONTRIMAC - Contabilidade Regional Trimestral, em virtude da
recente prorrogação do prazo final do projeto para 31 de março de 2014.
Quanto aos recursos humanos e financeiros a afetar ao desenvolvimento das atividades previstas
para 2014, a DREM espera contar com a colaboração de 38 trabalhadores afetos a esta Direção
Regional e com o apoio de 1 Especialista de Informática e 3 Técnicos de Informática, afetos à
Direção Regional de Informática.
Em relação aos recursos financeiros, a DREM prevê um orçamento de cerca de 945 mil euros.
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I. Enquadramento da Atividade Estatística
A DREM é um serviço da administração direta da Secretaria Regional do Plano e Finanças, nos
termos do Decreto Regulamentar Regional nº 4/2012/M, o qual procedeu à reestruturação orgânica
da Secretaria Regional, numa lógica de racionalização e modernização dos órgãos e serviços da
administração pública regional, decorrente das alterações orgânicas impostas pela XI Governo
Regional.
Em virtude do seu duplo estatuto, nos termos da Lei do Sistema Estatístico Nacional (SEN) nº
22/2008, de 13 de maio, nomeadamente como autoridade estatística, por um lado, para as
estatísticas de interesse específico para a RAM e como delegação do INE, por outro, para as
estatísticas de âmbito nacional, a DREM manteve a sua orgânica no que respeita a atribuições,
competências do diretor e normas especiais de funcionamento, de acordo com o Decreto
Legislativo Regional nº 16/2004/M, de 26 de Julho, alterando apenas a respetiva organização
interna. A estrutura nuclear dos serviços e as competências das respetivas unidades nucleares da
DREM foi assim definida pela Portaria n.º 102/2012 de 6 de agosto e por Despacho de 31 de
Agosto de 2012.
A DREM, como autoridade estatística ou órgão delegado do INE, exerce a sua atividade com
respeito pelas orientações dimanadas do Conselho Superior de Estatística (CSE), órgão do Estado
que orienta e coordena o SEN, e em linha com o Código de Conduta para as Estatísticas
Europeias.

Missão da DREM
A Direção Regional de Estatística (DRE), enquanto autoridade estatística regional
ou em colaboração com as autoridades estatísticas nacionais, tem por missão
produzir e divulgar informação estatística oficial de qualidade, que responda com
independência e eficácia às necessidades de informação da Sociedade.

Visão da DREM
A DRE é reconhecida, interna e externamente, como uma autoridade estatística de
referência, que prossegue a sua Missão com independência técnica, rigor,
competência e eficiência, regida por elevados padrões de qualidade, visando a
satisfação dos seus utilizadores, incrementando a Literacia Estatística na
Sociedade e ainda, fomentando a cooperação internacional.
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Valores da DREM
A atividade da DRE e dos seus trabalhadores, em linha com a Lei do Sistema Estatístico Nacional e
com o Código de Conduta para as Estatísticas Europeias, pauta-se pelos seguintes valores:
Profissionalismo,

ética

e

respeito

pela

confidencialidade;
Independência

técnica,

objetividade

e

imparcialidade;
Compromisso para com a Qualidade;
Orientação

para

as

necessidades

atuais

e

capacidade de antecipação das necessidades futuras
dos utilizadores de informação;
Eficácia e Eficiência na ação;
Respeito pelos prestadores de informação primária e
pela proteção dessa informação;
Modernidade e inovação em termos de processos,
de produtos e de serviços;
Motivação elevada e aposta na aquisição de novas
competências.

II – Principais Objetivos e Atividades Planeadas
No planeamento das suas atividades para 2014, a DREM teve em linha de conta as orientações
estabelecidas nas Linhas Gerais da Atividade Estatística Oficial (LGAEO) para o período para
2013-2017, que traduzem os objetivos estratégicos do SEN para os próximos 4 anos,
nomeadamente:

Objetivo 1:
Reforçar

a qualidade

das

estatísticas

oficiais,

garantindo

a

optimização,

aperfeiçoamento, flexibilidade, modernização e eficiência de produção estatística,
através do seu desenvolvimento metodológico, científico e tecnológico;

8

Plano de Atividades 2014

Objetivo 2:
Satisfazer, com qualidade e oportunidade, as necessidades de informação
estatística da Sociedade, contribuindo para o retorno da confiança nas estatísticas
oficiais e a sua melhor utilização, aperfeiçoando a comunicação e promovendo a
literacia estatística;

Objetivo 3:
Optimizar o funcionamento do Sistema Estatístico Nacional, reforçando e
consolidando os mecanismos de coordenação e de cooperação interinstitucional,
nos planos nacional e internacional.

Neste contexto, a DREM definiu 8 objetivos estratégicos, para o ano de 2014, os quais deverão
materializar-se através de um vasto conjunto de atividades a levar a cabo, seja na qualidade de
autoridade estatística, seja na qualidade de delegação do INE.
Os objetivos e atividades a considerar para 2014 traduzem a determinação da DREM em
responder, de forma eficiente e isenta, às grandes exigências e solicitações que o contexto atual
impõe a toda a sociedade, desde decisores políticos à população em geral, que cada vez mais
procuram informação estatística de qualidade, relevante e atual sobre a presente situação
económica, financeira e social.
No planeamento das atividades para 2014, a DREM teve de considerar necessariamente as
restrições financeiras existentes, que impõem maior eficiência na utilização dos recursos humanos,
financeiros e tecnológicos disponíveis, sem prejuízo da qualidade do serviço a prestar à sociedade.
A implementação da estratégia da DREM para 2014 passará, deste modo, pela realização e
concretização dos objetivos de Eficácia, Eficiência e Qualidade. O alinhamento destes com as
LGAEN 2013-2017 pode ser observado no quadro abaixo:

Objetivos da DREM para 2014

Relação com as LGAEN 20013-2017

Objetivos de Eficácia
Objetivo 1 – Consolidar a oferta de informação LGAEN-Objetivo1:

9

Plano de Atividades 2014

estatística oficial a disponibilizar, com a
inclusão de novos indicadores relevantes e o LA17. Consolidar a produção das estatísticas
alargamento de séries cronológicas.
da área económica e ambiental e aperfeiçoar
os mecanismos de monitorização dos
compromissos assumidos pelo País a nível
nacional e internacional.
LA18. Produzir e disponibilizar informação em
novas áreas, ou em áreas com insuficiente
cobertura estatística, nomeadamente na área
social possibilitando o acompanhamento de
questões emergentes nos domínios das
condições de vida das famílias, das
desigualdades e dos indicadores de bemestar.
LA19. Continuar o alargamento da produção
de séries cronológicas para os indicadores
mais relevantes.
Objetivo 2 - Aumentar a literacia estatística no LGAEN-Objetivo 2:
seio da sociedade.
LA6. Promover de forma articulada, no âmbito
do Sistema Estatístico Nacional, o aumento da
literacia estatística e a eliminação de barreiras
que dificultem a utilização das estatísticas
iniciais, no que se inclui os cidadãos com
necessidades especiais.
LA7. Avaliar regularmente os níveis de
satisfação dos utilizadores da informação
estatística oficial, assim como a utilização e a
procura dirigida aos diferentes produtos
estatísticos.
Objetivo 3 - Garantir a formação técnica e LGAEN-Objetivo 3:
valorização profissional dos trabalhadores da
DREM.
LA11. Garantir a formação técnica, a melhoria
de competências, a valorização profissional e
a criação de condições para a fixação dos
trabalhadores do Sistema Estatístico Nacional,
promovendo ações de formação em parceria
com outras instituições, designadamente do
Ensino Superior.

Objetivos de Eficiência
Objetivo 4 - Intensificar a adoção de modos de LGAEN-Objetivo 1:
recolha tecnologicamente evoluídos para o
respondente.
LA9. Prosseguir a redução dos custos
associados à produção das estatísticas oficiais
(carga estatística sobre os respondentes e
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custos financeiros), através da adoção de
metodologias científica e tecnologicamente
inovadoras
que garantam a qualidade dos resultados
produzidos e de estímulos à resposta de
famílias e empresas aos inquéritos do Sistema
Estatístico Nacional.

Objetivo 5 - Alargar a cooperação e LGAEN-Objetivo 1:
apropriação de dados administrativos para fins
estatísticos com entidades que têm atividade LA2. Assegurar a intervenção das Autoridades
estatística na RAM.
Estatísticas desde o início dos processos de
conceção/revisão de atos administrativos, a
fim de garantir a sua utilização para fins
estatísticos.
LA3. Alertar as entidades da administração
direta e indireta do Estado detentoras de
dados administrativos para a importância da
sua cedência para a produção das estatísticas
oficiais
e
fomentar,
junto
daquelas,
mecanismos que facilitem e desenvolvam o
processo de apropriação dos dados.
LA14. Inventariar e reforçar a utilização de
fontes administrativas na produção das
estatísticas oficiais, visando a racionalização
dos recursos que lhes estão afetos e a
redução da carga sobre os respondentes.
LGAEN-Objetivo 3:
LA1. Promover iniciativas que reforcem a
cooperação institucional no seio do Sistema
Estatístico
Nacional,
favorecendo
uma
resposta eficiente e eficaz a novas exigências
e desafios da Sociedade, nomeadamente
através da partilha de boas práticas e do
intercâmbio de conhecimentos.

Objetivo 6 - Colaborar com o INE nos trabalhos LGAEN-Objetivo 1:
de preparação do Peer Review ao Código de
LA1. Implementar o Código de Conduta para
Conduta para as Estatísticas Europeias.
as Estatísticas Europeias e o compromisso
Público do Sistema Europeu de Bancos
Centrais no domínio das estatísticas europeias
e monitorizar o seu cumprimento.

Objetivos de Qualidade
Objetivo 7 - Disponibilizar, em tempo útil, LGAEN-Obetivo 2:
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informação estatística oficial de qualidade e
LA1. Aumentar e aperfeiçoar a informação
relevante para a sociedade.
disponibilizada assegurando o cumprimento
dos princípios, politicas e critérios de
qualidade que enformam as estatísticas
oficiais, nomeadamente no que respeita ao
cumprimento dos prazos (pontualidade), à
manutenção de séries longas, à acessibilidade
dos dados e respetiva metainformação
(continuação do esforço de harmonização dos
conteúdos) e à publicitação da revisão dos
dados.
LA5. Melhorar a capacidade de resposta das
Autoridades Estatísticas às necessidades
crescentes e diferenciadas de utilizadores de
informação estatística, em termos de rapidez,
eficiência e qualidade, respeitando em
simultâneo as regras da confidencialidade
vigentes a nível nacional e europeu.
LA7. Avaliar regularmente os níveis de
satisfação dos utilizadores da informação
estatística oficial, assim como a utilização e a
procura dirigida aos diferentes produtos
estatísticos.

Objetivo 8 - Melhorar os conteúdos de difusão LGAEN-Objetivo 1:
pela intensificação do uso de novas
tecnologias,
mais
amigáveis
para
os LA11. Intensificar a dimensão espacial das
utilizadores.
estatísticas oficiais através de uma crescente
integração da Infraestrutura Estatística de
Referenciação Geográfica nas atividades de
produção e divulgação.

LGAEN-Objetivo 2:
LA3. Adotar estratégias de comunicação
diferenciadas que permitam ir ao encontro das
necessidades dos vários segmentos de
utilizadores e procurar responder com eficácia
às alterações no modo como as estatísticas
são atualmente procuradas e acedidas.

LA4. Aperfeiçoar os canais de comunicação e
difusão estatística, reforçando a utilização
daqueles que facilitem a interação com os
utilizadores.

LA6. Promover de forma articulada, no âmbito
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do Sistema Estatístico Nacional, o aumento da
literacia estatística e a eliminação de barreiras
que dificultem a utilização das estatísticas
oficiais, no que se inclui os cidadãos com
necessidades especiais.

Em 2014, merecem destaque as seguintes atividades:
Na qualidade de Delegação do INE:
Colaborar com o INE na execução dos novos Inquéritos de âmbito nacional na RAM:


Inquérito Nacional de Saúde



Inquérito Social Europeu



Inquérito Nacional à Utilização do Tempo

Garantir elevadas taxas de resposta da recolha telefónica e da recolha eletrónica nos
Inquéritos do INE realizados na Região.
Participar nos trabalhos de preparação da segunda ronda de Peer Review ao Código de
Conduta para as Estatísticas Europeias, de acordo com as orientações do INE.

Na qualidade de Autoridade Estatística:
Proceder à criação e divulgação, no portal da DREM, de informação anual e infra-anual,
assim como de novas séries cronológicas de indicadores estatísticos, com recurso a fontes
administrativas, sempre que possível, nas seguintes áreas:


Sociedade de informação nas Câmaras Municipais e Administração Pública
Regional;



Educação



Justiça



Consumo de água potável
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Administração Local



Atividade das Empresas de Construção



Venda de Automóveis Novos e Usados



Passageiros em Trânsito em Navios de Cruzeiro por nacionalidade

Disponibilizar Estudos Temáticos em áreas de interesse para a sociedade em geral;
Continuar a promoção da literacia estatística junto da comunidade escolar, indo ao encontro
das necessidades dos professores e alunos;
Promover a literacia estatística junto da sociedade em geral;
Promover a formação técnica, melhoria de competências e valorização profissional dos
trabalhadores da DREM;
Levantamento de fontes administrativas existentes a nível regional e avaliar a viabilidade da
sua apropriação para efeitos de produção de estatísticas oficiais;
Formalizar protocolos de colaboração com entidades que têm atividade estatística na
Região;
Cumprir os prazos de disponibilização da informação, de acordo com o Plano de Difusão da
DREM para 2014;
Avaliar os níveis de satisfação dos utilizadores da informação estatística oficial, assim como
a utilização e a procura dirigida aos diferentes produtos estatísticos;
Implementar o novo portal da DREM, melhorando a sua usabilidade e o acesso aos seus
conteúdos, designadamente através de dispositivos móveis;
Intensificar o uso da dimensão espacial das estatísticas oficiais, com recurso à Infraestrutura Estatística de Referenciação Geográfica, na divulgação de informação estatística;
No âmbito do Procedimento dos Défices Excessivos (PDE), produzir e apresentar a
estimativa das Contas Não Financeiras e da Dívida da Administração Pública Regional,
relativamente ao ano 2013;
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Concluir os projetos de cooperação realizados no âmbito do Programa de Cooperação
Transnacional MAC 2007-2013, em parceria com o SREA e o ISTAC, nomeadamente o
METAMAC (Sistema Integrado de Dados e Metadados Estatísticos da Macaronésia) e o
CONTRIMAC (Contabilidade Trimestral da Macaronésia), cujo prazo de conclusão foi
prorrogado até março de 2014.
Conforme se pode observar no quadro seguinte, a atividade estatística a desenvolver pela DREM
em 2014 enquanto delegação do INE (54,5%) deverá superar a de autoridade estatística (43,5%).
A periodicidade anual deverá prevalecer sobre as restantes, a atingir uma expressão na ordem dos
65% face ao total.

Atividade estatística da DREM para 2014
Estatuto
Periodicidade
Anual
Trimestral
Mensal
Outra

Delegação Autoridade
do INE
Estatística
67
59
13
20
23
4
6
1

Total

109

84

Total
126
33
27
7
193

III – Cooperação Estatística
A Cooperação Estatística é uma das atribuições da DREM, com entidades regionais, nacionais e
internacionais, que desenvolvem também a sua atividade na área da estatística oficial, visando
fomentar a partilha das boas práticas e o intercâmbio de conhecimentos, que se têm traduzido no
desenvolvimento de projetos inovadores para a Região.

1. Cooperação regional e nacional
Ao nível da cooperação regional, salienta-se a estreita ligação com diversas entidades da
administração pública e local, que nos fornecem dados administrativos de extrema importância para a
produção das estatísticas oficiais.
Ao nível da cooperação nacional, há a salientar a ligação institucional com o Conselho Superior de
Estatística (CSE), enquanto órgão de Estado que orienta e coordena o Sistema Estatístico Nacional
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(SEN) e com as autoridades estatísticas, nomeadamente com o Instituto Nacional de Estatística (INE),
Banco de Portugal (BdP) e Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA).
No âmbito do Programa de Assistência Económica e Financeira (PAEF) da União Europeia/FMI à
Região Autónoma da Madeira, salienta-se o apoio e acompanhamento dado pela DREM na
monitorização do programa, através do cálculo trimestral do Défice e da Dívida Pública da Região, com
a colaboração e validação por parte das autoridades estatísticas nacionais; a estreita colaboração com
as entidades regionais e nacionais envolvidas, nomeadamente Direção Regional do Tesouro (DRT),
Direção Regional do Orçamento e Contabilidade (DROC), Instituto de Gestão Financeira (IGF), Direção
Geral de Orçamento (DGO), Gabinete de Planeamento, Estratégia Avaliação e Relações Internacionais
do Ministério das Finanças (GPEARI); o apoio à Comissão de Acompanhamento do Programa de
Privatizações e Reestruturações do Setor Empresarial da Região Autónoma da Madeira, criada em
janeiro de 2013 e o acompanhamento do Processo de Renegociação das Parcerias Público-Privadas
da Região, nomeadamente no que se refere aos contratos celebrados no Setor Rodoviário.
Em 2014, a DREM pretende prosseguir e desejavelmente aprofundar a cooperação e apoio técnico
com as autoridades estatísticas nacionais, assim como a cooperação regional, através da formalização
de protocolos com entidades que têm atividade estatística na Região.

2. Cooperação internacional
Em 2010, a DREM iniciou os projetos Contabilidade Regional Trimestral (CONTRIMAC) e Sistema
Integrado de Dados e Metadados Estatísticos (METAMAC), cofinanciados no âmbito do Programa
de Cooperação Transnacional Madeira-Açores-Canárias.
O projeto CONTRIMAC tem por objetivo realizar, trimestralmente, o cálculo dos principais agregados
macro-económicos da economia regional, ou seja, obter um conjunto de indicadores que caracterizem
o estado da atividade económica de cada arquipélago, nomeadamente séries trimestrais do Produto
Interno Bruto Regional, por setores, tanto a preços correntes como a preços constantes. Tendo em
conta que recentemente foi prorrogado o prazo final do projeto para 31 de março de 2014, aproveitarse-á para aprofundar a formação dos técnicos do projeto em temas específicos como seja a análise de
séries temporais e a progressiva melhoria do software de apoio, com base na produção de material
científico, nomeadamente sobre métodos de desagregação temporal.
O projeto METAMAC tem por objetivo melhorar a qualidade dos dados estatísticos que se produzem
nos serviços de estatística das Regiões da Macaronésia, através da incorporação de metainformação,
o que implica a alteração de alguns processos existentes e o desenvolvimento de novos sistemas que
possibilitem a definição, incorporação e utilização de metadados, assim como a gestão dos dados que
se destinam a difusão. Tendo em conta a prorrogação do prazo final deste projeto também para 31 de
março de 2014, foram adiadas algumas das atividades previstas para este ano q que se encontram
16
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ainda em desenvolvimento. Deste modo para 2014, prevê-se a instalação e integração do módulo de
visualização de dados e metadados no portal da DREM, bem como o carregamento do respetivo
sistema. O projeto ficará concluído com a realização de testes e passagem do sistema para produção.

IV – Calendário de Difusão Estatística
Neste capítulo, encontram-se detalhadas e calendarizadas todas as atividades relativas à produção
estatística e à sua difusão, de acordo com o seguinte:
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Quadro 1 – Descrição das atividades estatísticas previstas para 2014, do domínio da Produção Estatística do INE, nas quais a DREM, na qualidade
de delegação do INE, participará.
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Quadro 2 – Operações Estatísticas e outras atividades a realizar pela DREM em 2014, na qualidade de autoridade estatística.
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V – Recursos e Meios
V.1 – Recursos Humanos
Para levar a cabo as atividades programadas para 2014, a DREM conta com a colaboração de 38
trabalhadores, como se pode observar no quadro abaixo:
Recursos Humanos da DREM
Novembro de 2013
Trabalhadores
Total
Total trabalhadores

Homens Mulheres
38

8

30

Por grupos etários
20-29 anos
30-39 anos
40-49 anos
50-59 anos
60-70 anos

1
9
11
13
4

0
4
2
1
1

1
5
9
12
3

Por antiguidade
1-5 anos
6-14 anos
15-24 anos
25 e mais anos

2
15
10
11

0
6
1
1

2
9
9
10

Por classe profissional
Dirigente
Técnico superior
Assistente técnico
Assistente operacional

5
9
19
5

2
3
2
1

3
6
17
4

Por habilitações literárias
Nível superior
Nível não superior

14
24

5
3

9
21

Fonte: DREM

Distribuição por género
Destes, 79% são do sexo feminino (30 pessoas) e 21% do sexo masculino (8 pessoas).

38

Plano de Atividades 2014

Distribuição por grupo profissional
O Assistente Técnico é o grupo profissional dominante, representando 50% da globalidade dos
trabalhadores, seguido do grupo dos Técnicos Superiores, com 24,0%.

Distribuição por faixa etária e sexo
A média de idades ronda os 48 anos, sendo que cerca de 55,3% têm menos de 50 anos. Em
média, os homens (45 anos) são mais jovens do que as mulheres (49 anos), beneficiando de uma
diferença de 5 anos.

39

Plano de Atividades 2014

Distribuição por habilitações literárias
Relativamente às habilitações literárias, cerca de 37% têm habilitações de nível superior
(licenciatura, mestrado ou doutoramento) e 63% correspondem a trabalhadores sem habilitações
de nível superior.

Distribuição por antiguidade e sexo
No que respeita à antiguidade, o nível médio ronda os 19 anos, 16 nos homens e 19 nas mulheres,
revelando uma grande estabilidade no funcionamento deste serviço. Cerca de 55,3% dos efetivos
da DREM exercem funções há mais de 15 anos.
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Entrevistadores
No âmbito da execução das operações estatísticas de âmbito nacional na Região, cuja recolha de
informação se processará através de entrevista direta e telefónica, a DREM prevê contar, em
média, com o trabalho de cerca de 18 entrevistadores, com os quais o INE deverá renovar, no final
do corrente ano, os respetivos contratos de prestação de serviços.
Informáticos
Prevê-se, ainda, continuar a contar com a colaboração de 4 informáticos (1 especialista e 4
técnicos de informática) do quadro da Direção Regional de Informática, que terão sob a sua
responsabilidade a atualização permanente dos conteúdos do Portal da DREM e a prestação de
apoio técnico a todos os utilizadores dos recursos tecnológicos disponíveis na DREM, sejam eles
sua propriedade ou do INE.

V.2 – Recursos Financeiros
Em 2014, as atividades da DREM serão suportadas por 3 fontes de financiamento:
1. Orçamento do Governo Regional da Madeira, para pagamento das despesas de
funcionamento (pessoal e aquisição de bens e serviços);
2.

Contributos da União Europeia, no âmbito do Programa de Cooperação Transnacional
MAC 2007-2013;
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3. Contribuições financeiras do INE, que se destinam a cobrir parte das despesas inerentes à
execução dos projetos de âmbito nacional na Região, nomeadamente os encargos com os
honorários dos entrevistadores.
Orçamento da DREM para 2014,
por tipo de despesa e fontes de financiamento
Unidade: euros

Rubrica

Valor

Proposta de orçamento
Pessoal
Aquisição de Bens
Aquisição de Serviços
Aquisição de Bens de Capital
Total

911.880,00
1.000,00
10.000,00
0,00
922.880,00

Previsão de projectos inscritos no PIDDAR
METAMAC (PO MAC)
CONTRIMAC (PO MAC)
Total

13.060,00
9.470,00
22.530,00

Previsão das contribuições do INE
Despesas correntes

a)
945.410,00

Total
Nota: a) Orçamento suportado inteiramente pelo INE
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