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O PARESS é uma medida excecional e temporária criada para assegurar a capacidade de resposta das instituições

públicas com atividade exclusivamente nas áreas social e da saúde ou privadas sem fins lucrativos do setor social e

solidário, durante a pandemia da doença COVID-19.

Enquadramento legal:

Portaria n.º 221/2020 de 15 de maio, alterada pela Portaria n.º 364/2020 de 14 de julho e pela Portaria n.º 376/2020 de 22 de julho.

Entidades enquadradoras:

Entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos, do setor social ou solidário.

Projetos elegíveis:

Projetos que se enquadrem em equipamentos e/ou respostas sociais e da saúde, nomeadamente hospitais, serviços de

saúde, lares, residências de apoio a pessoas idosas e centros comunitários, referentes a situações de sobrecarga de

trabalho das entidades decorrentes da pandemia da doença COVID-19, nomeadamente devido ao aumento da sua

atividade ou ao impedimento temporário dos seus trabalhadores por motivo de doença, isolamento profilático, assistência

a familiares ou dependentes.

Destinatários:

Desempregados inscritos no Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM, com idade até 60 anos, que não sejam

imunodeprimidos nem portadores de doenças crónicas e não tenham tido um contrato de trabalho ou prestação de

serviços cessado há menos de 30 dias na entidade candidata.

Os desempregados com inscrição ativa para emprego no IEM, IP-RAM que estejam interessados em participar

neste programa podem manifestar o seu interesse, devendo preencher e submeter o formulário disponível em:

https://www.iem.madeira.gov.pt/form_paress/

Duração:

1 mês, sendo possível a sua prorrogação sucessiva até 31 de dezembro de 2020.

Candidaturas:

A candidatura é apresentada ao IEM, pelas entidades enquadradoras, mediante o preenchimento do formulário online

presente na plataforma de candidaturas a programas de emprego.

Prazo de candidatura:

Até 15 de novembro de 2020. Direitos do participantes Comparticipação

IEM Entidade

Bolsa / compensação mensal de acordo com 

situação do participante:

- Se recebe subsídio de desemprego: 50% do 

IAS (Indexante dos Apoios Sociais) = 219,41 €

- Se não recebe subsídio de desemprego: 

remuneração mínima garantida na Região = 

650,88 €

90% para 

entidades 

privadas

100% em 

entidades 

públicas

10% se 

entidade 

privada

-

Alimentação em cantina ou subsídio de refeição
-

100%

Equipamento de proteção individual - 100%

Seguro de acidentes pessoais

100% se 

entidade 

pública

100% se 

entidade 

privada

Transporte, se necessário, ou subsídio mensal 100% -

Apoios:

De acordo com o tipo de entidade

enquadradora da participação e a

situação do participante face ao

subsídio de desemprego.

O IEM paga a bolsa diretamente ao

participante em entidades privadas

e assegura o seguro de trabalho.

As entidades privadas asseguram a

bolsa/ compensação mensal dos

participantes, valor que é

comparticipado em 90% pelo IEM

sob a forma de adiantamento/

reembolso.

Em ambas os tipos de entidades, o

subsídio de transporte é pago após

comprovação da despesa.

https://www.iem.madeira.gov.pt/form_paress/
https://www.iem.madeira.gov.pt/plataforma-candidaturas/
https://www.iem.madeira.gov.pt/covid19-medidasapoio/


Esta medida foi criada para complementar o apoio conferido a título excecional e temporário, pelo Instituto de

Segurança Social da Madeira, IP-RAM, aos trabalhadores independentes, aos sócios-gerentes e pessoas não

obrigatoriamente abrangidas por um regime de segurança social, que se encontrem em situação de comprovada

paragem/ redução da sua atividade em consequência do surto da COVID-19, como forma de garante da manutenção

do seu emprego.

Enquadramento legal:

Portaria n.º 133-B/2020 de 22 de abril, retificada pelas declarações de retificação n.º 21/2020 e n.º 22/2020, ambas de 23

de abril, com alteração introduzida pela Portaria n.º 265/2020 de 5 de junho.

Destinatários:

Trabalhadores independentes, sócios-gerentes de sociedades e membros de órgãos estatutários de fundações,

associações ou cooperativas, com funções equivalentes àqueles, bem como pessoas que não se encontram

obrigatoriamente abrangidas por um regime de segurança social, nacional ou estrangeiro, e aos quais foi atribuído pelo

Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM, o apoio extraordinário previsto no Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de

março.

Montantes:

O montante do apoio complementar é o mesmo que o valor atribuído pelo ISSM, IP-RAM.

Duração:

De acordo com o apoio atribuído pelo ISSM, IP-RAM, atualmente por 1 mês, prorrogável até 6 meses, seguidos ou

interpolados, terminando em dezembro de 2020.

Candidaturas:

Para beneficiar deste apoio deve requerê-lo através do preenchimento

do formulário online disponível na Segurança Social Direta, no menu

Emprego, em Medidas de Apoio (COVID-19).

Se o apoio do ISSM, IP-RAM, a requerer mensalmente e nos prazos

estipulados, lhe for aprovado e pago, está apto para auferir do apoio

complementar atribuído pelo IEM, IP-RAM, processo que será efetuado

pela troca de dados entre os dois institutos.

Para tal, é requisito essencial que envie uma Declaração de Autorização

onde consente e legitima o ISSM, IP-RAM a partilhar os seus dados

pessoais e a enviar o seu processo ao IEM, IP-RAM, juntamente com o

documento da instituição bancária comprovativo do IBAN, para o email

ISSMadeira-ApoioTI@seg-social.pt.

Prazo de candidatura:

De acordo com prazos mensais definidos na Segurança Social Direta.

Poderá ainda requerer o apoio relativo a períodos retroativos entre

o dia 23 e 31 de outubro.

https://www.iem.madeira.gov.pt/covid19-medidasapoio/
https://app.seg-social.pt/sso/login?service=https%3A%2F%2Fapp.seg-social.pt%2Fptss%2Fcaslogin
https://app.seg-social.pt/sso/login?service=https%3A%2F%2Fapp.seg-social.pt%2Fptss%2Fcaslogin
https://app.seg-social.pt/sso/login?service=https%3A%2F%2Fapp.seg-social.pt%2Fptss%2Fcaslogin
http://www.seg-social.pt/documents/10152/16986401/1977%20Declara%C3%A7%C3%A3o%20Autoriza%C3%A7%C3%A3o/5345a3ba-9ed5-430e-83e1-e2cab868e2ce
mailto:ISSMadeira-ApoioTI@seg-social.pt
https://app.seg-social.pt/sso/login?service=https%3A%2F%2Fapp.seg-social.pt%2Fptss%2Fcaslogin


O Complemento Social Regional é uma medida excecional e temporária, criada para compensar a perda de

rendimento dos trabalhadores por conta de outrem, abrangidos pelo regime de lay-off simplificado ou pelo apoio

extraordinário à retoma progressiva de atividade em empresas em situação de crise empresarial, com redução

temporária do período normal de trabalho (PNT).

Enquadramento legal:

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

Destinatários:

Trabalhadores que reúnam as seguintes condições

a) tenham sido abrangidos por uma das situações abaixo:

• regime de lay-off nos meses completos de julho, agosto, ou de ambos, ou que perfizeram um mês completo

seguido (30 dias consecutivos) entre os meses de julho e agosto;

• apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade em empresas em situação de crise empresarial, com

redução temporária do período normal de trabalho (PNT), no mês completo de agosto.

b) tenham auferido no mês de fevereiro de 2020, uma remuneração base superior a 650,88 € e igual ou inferior a

1.301,76 €

Candidaturas:

A candidatura é apresentada ao IEM, pelos trabalhadores, mediante o preenchimento do formulário online,

disponibilizado, acompanhado dos seguintes documentos obrigatórios:

• Recibo(s) de vencimentos do mês de fevereiro, julho e agosto de 2020;

• Declaração(ões) da(s) entidade(s) empregadora(s) a atestar que o trabalhador foi abrangido pelo regime de lay-off,

nos meses de julho e agosto, de 2020, conforme minuta disponibilizada;

• Comprovativo do IBAN e da sua titularidade.

O trabalhador deverá ainda preencher o Termo de responsabilidade, a entrega-lo nos locais indicados para o efeito, nos

vários concelhos da região.

Apoios:

Nos casos em que o lay-off se reporta aos meses

completos de julho e/ou de agosto, o CSR corresponde à

diferença entre o valor da remuneração base do mês de

fevereiro, e a retribuição auferida no âmbito do lay-off.

Nos casos em que o lay-off se reporta a 30 dias seguidos

compreendidos entre julho e agosto (eg. de 10 de julho a

10 de agosto), o CSR corresponde à diferença entre o valor

da remuneração base do mês de fevereiro e a retribuição

auferida no mês em que se tenha verificado o maior

número de dias em lay-off.

O CSR tem por limite mínimo € 100,00 e por limite máximo

de € 351,00.

Para outros esclarecimentos, consulte

preferencialmente:

- o Manual de Candidatura,

- a página de Perguntas Frequentes

- ou contacte: 291 145 748.

Poderá ainda, agendar para uma marcação 

presencial através da seguinte ligação: 

https://www.iem.madeira.gov.pt/agendamentos/

https://apoioregional.iem.madeira.gov.pt/home#/
https://apoioregional.iem.madeira.gov.pt/assets/files/declaracao-empregador-csrv7.pdf
https://apoioregional.iem.madeira.gov.pt/assets/files/termo-Trabalhador-CSRv2.pdf
https://www.iem.madeira.gov.pt/covid19-medidasapoio/entregadocumentacao/
https://www.iem.madeira.gov.pt/wp-content/uploads/2020/08/ManualCandidaturaCSR.pdf
https://www.iem.madeira.gov.pt/covid19-perguntasfrequentes/
https://www.iem.madeira.gov.pt/agendamentos/
https://www.iem.madeira.gov.pt/covid19-medidasapoio/


O Incentivo Regional à Normalização da Atividade Empresarial é uma medida excecional e temporária, que tem por

objetivo apoiar a manutenção do contrato de empresas que beneficiaram do lay-off simplificado decorrente da

crise originada pela pandemia COVID-19, de modo a ajudar a revitalização do nosso tecido empresarial.

Enquadramento legal:

A Portaria n.º 441/2020 de 14 de agosto.

Destinatários:

Entidades empregadoras que tenham beneficiado do apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho em

situação de crise empresarial, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março,

na sua redação atual, e desde que não tenham acedido ao mecanismo de apoio extraordinário à retoma progressiva,

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 46-A/2020, de 30 de julho.

Apoios:

Montante equivalente à retribuição mínima mensal garantida em vigor na RAM (650,88 €), por cada posto de trabalho

que tenha beneficiado do regime de lay-off simplificado. Este apoio é pago de uma só vez, de acordo com os seguintes

critérios:

a) Quando o período de aplicação do apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho tenha sido superior a

um mês, o montante do apoio é determinado de acordo com a média aritmética simples do número de

trabalhadores abrangidos por cada mês de aplicação desse apoio;

b) Quando o período de aplicação do apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho tenha sido inferior a

um mês, o montante do apoio é reduzido proporcionalmente.

Condições de manutenção do apoio:

Nos 60 dias subsequentes à atribuição do apoio as entidades empregadoras:

a) Não podem cessar os contratos de trabalho, ao abrigo das modalidades de despedimento coletivo, por extinção de

posto de trabalho e por inadaptação;

b) Devem manter o nível de emprego observado no último mês em que beneficiou do apoio extraordinário à

manutenção de contratos de trabalho, em situação de crise empresarial.

Prazo de candidaturas:

Até 30 de novembro de 2020

Candidatura:

A candidatura é apresentada ao IEM, mediante o preenchimento do formulário online, disponibilizado, acompanhado dos

respetivos documentos obrigatórios:

a) Comprovativo da entidade empregadora regularmente constituída e registada;

b) Cópia do(s) ofício(s) de informação sobre a compensação retributiva, obtido no portal da internet da Segurança

Social Direta, relativa ao(s) mês(es) abrangido(s) pelo regime de lay-off, com a listagem dos trabalhadores

abrangidos por aquela medida (Mod.GD 31/2009-DGSS);

c) Certidões comprovativas da situação contributiva e tributária regularizadas, ou autorização de consulta ao IEM, IP-

RAM, para o efeito;

d) Cópia da folha de remuneração dos trabalhadores da entidade empregadora, apresentadas à Segurança Social, do

último mês que beneficiou do regime de lay-off simplificado e respetivo comprovativo de pagamento;

e) Comprovativo de IBAN e da sua titularidade.

https://apoioregional.iem.madeira.gov.pt/home#/
https://www.iem.madeira.gov.pt/covid19-medidasapoio/


Enquadramento Legal:

Portaria n.º 121/2020 de 8 de abril, alterada pela Portaria n.º 194/2020 de 11 de maio e pela Portaria n.º 288/2020 de 30

de junho.

► Pagamentos antecipados de entidades apoiadas no âmbito de medidas de criação de

postos de trabalho

Esta medida de carácter temporário e excecional foi adotada de modo a facilitar às empresas que contrataram

desempregados através do IEM, IP-RAM, a utilização das verbas aprovadas para pagamentos de despesas,

numa fase de redução temporária de atividade económica.

Desta forma, neste período excecional, os pagamentos que normalmente são efetuados em duas ou mais

prestações passam a ser pagos numa única prestação.

Esta medida aplica-se aos apoios concedidos ao abrigo dos seguintes programas:

• Programa de Incentivos à Contratação (PIC), no apoio à criação de postos de trabalho;

• PROFAMÍLIA, no apoio financeiro à substituição de postos;

• Estímulo à Vida Ativa (EVA), nas medidas de apoio ao emprego e prémio de integração;

e no que respeita aos prémios de emprego pós-programa previstos nas medidas:

• Estágios Profissionais (EP);

• REATIVAR Madeira;

• PROJOVEM;

• Programa Experiência Jovem (PEJ);

• Formação Emprego (FE);

• Estímulo à Vida Ativa (EVA);

• Programa de Ocupação Temporária de Desempregados (POT);

• Medida de Apoio à Inserção de Subsidiados (MAIS).

Esta medida abrange todas as candidaturas entradas no IEM, IP-RAM até dia 30 de novembro, desde que

sejam aprovadas e criem os postos de trabalho até 31 de dezembro do corrente ano.

A manutenção dos postos de trabalho será alvo de acompanhamento trimestral por parte do IEM.

► Possibilidade de realizar idêntico programa de emprego, em caso de não retoma de

estágios findo o período de suspensão

No contexto de redução de atividade e de confinamento para contenção da pandemia, o IEM permitiu a suspensão

temporária dos programas de estágio e ocupação em curso, entre 16 de abril e 30 de junho, aliviando a

entidade de custos assumidos e tendo, complementarmente, atribuído uma prestação social aos participantes destes

programas suspensos.

Findo esse período de suspensão, e face a situações em que algumas entidades enquadradoras não reiniciaram a

sua atividade, o IEM criou a possibilidade dos participantes dos programas Estágios Profissionais (EP),

Estágios Profissionais na Administração Pública (EPAP), REATIVAR Madeira e PROJOVEM, virem a

beneficiar de uma nova colocação em programa idêntico apoiado pelo instituto, desde que:

1.ª condição: os estagiários não tenham completado dois terços do período de estágio/atividade aprovado;

2.ª condição: os motivos para justificar o não reinício da atividade da entidade estejam entre os seguintes:

• Encerramento da entidade enquadradora (ainda que temporário);

• Impossibilidade de assegurar as regras de distanciamento social;

• Impossibilidade da realização da atividade, através de teletrabalho.

https://www.iem.madeira.gov.pt/covid19-medidasapoio/


A medida extraordinária para os estágios é uma medida excecional e temporária, que tem por objetivo diminuir os custos das

entidades enquadradoras/promotoras com a realização de estágios profissionais/ atividades profissionais, através de um

aumento das comparticipações financeiras no valor da bolsa por parte do Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM.

Complementarmente, foi também introduzido um alargamento do período de duração desses estágios profissionais/

atividades profissionais.

Medidas abrangidas: Estágios Profissionais (EP), Estágios Profissionais na Administração Pública (EPAP), PROJOVEM,

Programa Experiência Jovem (PEJ) e REATIVAR Madeira.

Estágios Profissionais (EP) 95% 80%

PROJOVEM - modalidade Estágio Garantia 95% 80%

PROJOVEM - modalidade Experiência Garantia 100% 100%

REATIVAR 

Madeira

Caso 1: sem majoração 95% 80%

Caso 2: com majoração do participante * 100% 85%

Caso 3: 1ª colocação em microempresa 95% 95%

Casos 2 e 3 acumulados 100% 100%

► Aumento do valor das comparticipações em entidades privadas

Enquadramento Legal:

A Portaria n.º 484/2020 de 09 de setembro, alterada pela Portaria n.º 562/2020 de 18 de setembro.

O IEM aumentou o valor da sua

comparticipação na bolsa, mantendo a

comparticipação integral no subsídio

de alimentação e de transporte e nas

despesas com o seguro de acidentes

pessoais.

As entidades privadas suportam o valor

das contribuições para a segurança social.

► Alargamento do período de duração dos vários programas de estágio, anteriormente de 6 ou 9 meses

* Majoração em função de participante de

acordo com as condições estabelecidas

pelo programa (ter 45 ou mais anos; ter

24 ou mais meses de inscrição no IEM

como desempregado, etc.)

Comparticipação do IEM na Bolsa
Sem fins 

lucrativos

Com fins 

lucrativos

Entidades privadas

Prazo de candidatura

Podem beneficiar desta portaria as entidades enquadradoras /promotoras:

a) Que tenham apresentado candidaturas ao Instituto de Emprego até 30 de novembro de 2020. Este período poderá

ser prorrogado por deliberação do Conselho Diretivo do IEM, IP-RAM;

b) Com candidaturas pendentes que ainda não foram objeto de decisão, ou que já tenham obtido uma decisão

favorável mas que ainda não iniciaram o estágio profissional/atividade profissional.

9 meses 12 meses

• Programa Experiência Jovem (PEJ)

• PROJOVEM - modalidade Experiência Garantia

• Estágios Profissionais (EP)

• Estágios prof. na Administração Pública (EPAP)

• PROJOVEM - modalidade Estágio Garantia

Passam a ter duração de:

Candidaturas

As candidaturas aos programas EP, EPAP, PROJOVEM e REATIVAR Madeira devem ser feitas na plataforma de

candidaturas a programas de emprego. As candidaturas à próxima fase ao PEJ, para colocações de 01 de janeiro a 30 de

setembro de 2021, devem ser entregues em papel entre os dias 15 e 30 de novembro.

https://www.iem.madeira.gov.pt/covid19-medidasapoio/
https://www.iem.madeira.gov.pt/plataforma-candidaturas/


Medida em fase de regulamentação, tendo por objetivo o reforço das competências, aptidões e conhecimentos dos

desempregados para uma mais célere integração ou reintegração no mercado de trabalho e a promoção de setores de

atividades estratégicas para a região.

Destinatários

Desempregados inscritos no IEM, IP-RAM, com idade igual ou superior a 18 anos, que sejam detentores de uma

qualificação de nível igual ou superior a 2 do Quadro Nacional de Qualificações.

Entidades beneficiárias

Entidades formadoras devidamente certificadas no âmbito do sistema de certificação de entidades formadoras, ou com

competências estatutárias no domínio da formação profissional, e, que, por isso, estão dispensadas de certificação.

Para ministrar a formação prática, em contexto de trabalho, a entidade formadora pode recorrer a uma entidade externa.

Programa de formação:

• Grupos não inferiores a 6 nem superiores a 12 formandos.

• A formação teórica tem a duração mínima de 120 horas e a formação prática, em contexto de trabalho, decorre no

restante período de tempo (de 6 a 9 meses).

Apoios

• Participantes: Bolsa de formação em função do nível de qualificação da formação, bem como subsídio de alimentação e

transporte, assegurados pelo IEM, que assume ainda a inscrição dos formandos na Segurança Social e respetiva

contribuição.

• Entidades formadoras: apoio financeiro para encargos com os formadores e despesas inerentes à formação.

É ainda criado um prémio de emprego para as entidades que, após o términus da formação prática, celebrem com os

formandos um contrato de trabalho sem termo ou com termo de duração não inferior a 12 meses.

(em fase de regulamentação)

https://www.iem.madeira.gov.pt/candidatos-emprego/projovem/
https://www.iem.madeira.gov.pt/candidatos-emprego/projovem/


Cursos de Formação para desempregados

no Funchal

Operador/a de Jardinagem

“Trabalho a recibos verdes, compensa?!” é o tema que irá ser

debatido no dia 28 de outubro pelas 10h30m no Salão Nobre da

Câmara Municipal da Ribeira Brava, sessão orientada pela

Técnica Superior da Área Financeira Dra. Carolina Santos.

Com o aumento do número de ofertas de trabalho na através de

recibos verdes, torna-se importante para o desempregado saber

quais os seus direitos, deveres e obrigações fiscais para que

possa conscientemente aceitar ou não a oportunidade de

trabalho.

Esta ação é de entrada livre e dirigida à população em geral.

Em parceria com o Instituto de Emprego da Madeira, o Instituto

para a Qualificação promove o curso Operador/a de jardinagem,

com início previsto para o início do mês de novembro, na Escola

Profissional Dr. Francisco Fernandes.

Este curso destina-se aos desempregados inscritos no IEM, que

possuam no mínimo o 6º ano de escolaridade completo e 18 ou

mais anos.

Tem a duração de 1 ano e contempla a atribuição de alimentação,

subsídio de transporte e seguro de acidentes pessoais.

Se está interessado, dirija-se à Escola Profissional Dr. Francisco

Fernandes, na rua de S. Martinho, Funchal, ou contacte através

de: tel.: 291 721 360 | mail: epff.iq@edu.madeira.gov.pt

Sessão de informação na Ribeira Brava

Trabalho a recibos verdes, compensa?

Para controlo do número de pessoas presentes, será necessário fazer uma inscrição prévia, seja pelos contactos habituais:

tel.: 291 952 548 ou 927 425 485 | mail: poloempregocmrb@gmail.com ou através de formulário online

CAPACITAÇÃO PARA O 
MERCADO DE TRABALHO

Capacitar a população para a procura ativa de trabalho e dotá-la

de competências de desenvolvimento pessoal são os principais

objetivos do projeto "Eu Faço!”

Com este projeto, organizado conjuntamente entre a Junta de

Freguesia do Imaculado e o Polo de Emprego da APEL, pretende-

se formar, capacitar e incentivar os desempregados, através de 9

sessões, durante as quais serão abordadas as temáticas como

Marketing Pessoal, Redes sociais, Contratos de Trabalho e

Empreendedorismo, entre outras.

A primeira edição deste projeto iniciou no passado dia 12, com 7

participantes, sendo prevista uma nova edição para o início do mês

de novembro.

Sessões de capacitação para o mercado de

trabalho no Funchal

Eu faço!

Se está interessado nesta iniciativa, contacte o Polo de Emprego da APEL: tel.: 291 740 475 | mail: poloempregoapel@gmail.com

https://forms.gle/GfWQPDBUfF9cRk7EA
mailto:epff.iq@edu.madeira.gov.pt
mailto:poloempregocmrb@gmail.com
https://forms.gle/GfWQPDBUfF9cRk7EA
mailto:poloempregoapel@gmail.com


Face ao impacto negativo da Pandemia da COVID-19 na Região, o

Governo Regional da Madeira criou um Fundo de Emergência para

Apoio Social (FEAS) para a população residente na Madeira e

Porto Santo.

O fundo abrange todos os concelhos da Região e está a ser

executado pela Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania

(SRIC), em parceria com Instituições Particulares de Solidariedade

Social.

Este fundo é de natureza temporária, até dia 31 de dezembro,

para as pessoas ou famílias que tiveram perda de rendimento ou

que perderam o emprego por causa da pandemia.

Este fundo prevê apoios para despesas com alimentação e bens

de primeira necessidade, habitação, saúde, transporte,

combustível, água, eletricidade, gás e comunicações, despesas

relacionadas com o estudantes e outras despesas.

A SRIC, em parceria com o IEM, tem agendadas sessões de

esclarecimento/apresentação pelos vários concelhos da região, de

forma a garantir a divulgação destes apoios a quem deles necessita.

Para mais informações sobre estes apoios:

• consulte a página de resumo do FEAS, onde poderá obter o

formulário de candidatura e o contacto das instituições

parceiras na execução da sua localidade;

• inscreva-se na sessão de informação na sua localidade.

AGIR+ Agricultura - Programa de formação e de

estímulo ao Empreendedorismo Agrícola

Fundo de emergência Social - FEAS

A escola agrícola da Madeira está a desenvolver o projeto

AGIR+Agricultura, em parceria com o IEM e a StartUp Madeira, um

programa de formação e de incentivo ao empreendedorismo agrícola

dirigido aos desempregados da Madeira e Porto Santo.

Esta formação desenvolve-se ao longo de 4 dias, no horário entre as

9h30 e as 17h30, sendo que o último dia é dedicado a visitas a

explorações e empresas agrícolas locais.

Este projeto irá abranger os vários concelhos da região, tendo já

decorrido 2 ações, no Funchal e em Câmara de Lobos.

Próximas sessões:

Ponta do Sol: 3 a 6 de novembro de 2020

Funchal: 17 a 20 de novembro

São Vicente: 2,3,4 e 7 de dezembro

Calheta: 5 a 8 de janeiro de 2021

Localidade

São Vicente / Porto Moniz 

Santana

Machico

Ribeira Brava 

Porto Santo 

Calheta

Câmara de Lobos 

Estreito de Câmara de Lobos

Ponta do Sol

Neste momento estão agendas sessões de

esclarecimento / apresentação para:

Para mais informação e inscrições consulte a

página da Escola Agrícola da Madeira.

Atendimento do IEM

No atual contexto de calamidade em função do surto do COVID-19, o IEM privilegia os serviços online e os meios de contacto 

não presenciais através de: formulários em www.iem.madeira.gov.pt | tel.: 291 145 740 | mail: emprego@iem.madeira.gov.pt

O atendimento presencial é realizado apenas mediante marcação prévia e destina-se a assuntos relacionados com prestações

de desemprego, inscrição para emprego, apresentações a ofertas de emprego, candidaturas submetidas colocações em

programas de emprego. As sessões de esclarecimento para empreendedores requerem também a inscrição prévia.

Para agendamento preencha o formulário em https://www.iem.madeira.gov.pt/agendamentos/ ou ligue 291 145 749 / 740

Para mais informações sobre as sessões: 291 210 100

https://escolaagricola.madeira.gov.pt/formacoes/agir-agricultura.html
https://covidmadeira.pt/saiba-como-se-candidatar-ao-fundo-de-emergencia-para-apoio-social/
https://covidmadeira.pt/saiba-como-se-candidatar-ao-fundo-de-emergencia-para-apoio-social/
https://forms.gle/y3beARqncTqJkk2R9
https://forms.gle/JihNx8R5JTQYzPGs6
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAG-S_CGfKUqNGaVso9OPG86ZtWctFGZxkLVy4HU5ttUtYfg/viewform
https://forms.gle/8s45rXMkAkGmiN5b7
https://forms.gle/CufiCH5Wi2BcNuRC7
https://forms.gle/kq8eUjSaMrSGZNWY9
https://forms.gle/qBB3CqY7yeSaeX1E6
https://forms.gle/smJBpPUmabRhS2wz8
https://forms.gle/26vJsPRfxu5jTvTm7
https://escolaagricola.madeira.gov.pt/formacoes/agir-agricultura.html
https://www.iem.madeira.gov.pt/agendamentos/
https://www.iem.madeira.gov.pt/

