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Medida de reforço das competências dos desempregados com vista à (re)integração

no mercado de trabalho e à promoção de atividades estratégicas para a região.

Enq. legal: Portaria n.º 788/2020, de 10 de dezembro

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

qualificação de nível igual ou superior a 2 do Quadro Nacional de Qualificações (6º ano ou superior)

Entidades

Beneficiárias:

Entidades formadoras devidamente certificadas no âmbito do sistema de certificação de entidades 

formadoras, ou com competências estatutárias no domínio da formação profissional.

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

entidade externa.

Duração: A formação tem a duração total de entre 6 e 12 meses.

A formação teórica tem a duração mínima de 120 horas e a formação prática, em contexto de trabalho,

decorre no restante período de tempo.

Projeto de 

formação:

Grupos não inferiores a 6 nem superiores a 12 formandos. 

Áreas de formação das ações de Nível 1 a 5 devem contemplar, para além dos conteúdos específicos 

da profissão, módulos de cidadania, competências empreendedoras, segurança, higiene e saúde no 

trabalho.

Áreas de formação das ações de Nível 6 a 8 devem inserir-se nas áreas específicas da tecnologia, 

empreendedorismo, ambiente e sustentabilidade e economia azul, verde e circular.

Apoios do IEM

aos 

participantes

100% da bolsa mensal de formação em função 

do nível de qualificação da formação:

- Nível 1 a 3: 1 x Salário Mínimo Regional (SMR) 

= no valor de 682 € em 2021€

- Nível 4 ou 5: 1,1 x SMR = 750,20 €

- Nível 6 a 8: 1,3 x SMR = 886,60 €

Subsídio de 

Alimentação

(4,77 € por dia, 

em 2021)

Subsídio mensal de 

transporte, se 

necessário, no valor 

de 10% do Indexante 

dos Apoios Sociais 

(43,88 € em 2021)

Seguro de 

acidentes 

pessoais

Apoios do IEM

às entidades

100% das 

Contribuições 

com a Segurança 

Social

Despesas com a formação teórica, até ao 

limite de 200 horas de formação

Despesas mensais de 

acompanhamento do projeto, 

segundo a dimensão da turma:

- de 6 a 8 formandos: 50% do Salário

Mínimo Regional (SMR) = 341 €

- De 8 a 12 formandos: 75% do SMR 

= 511,50 €

Encargos com os 

formadores de 

acordo com a tabela 

do FSE

Despesas de 

funcionamento, 

equivalente a 2,50 € por 

hora e por formando

Prémio de 

emprego:

As entidades que celebrem contratos após a formação, que resultem na criação líquida de postos de 

trabalho, têm direito a um prémio de emprego nos seguintes termos:

- Contrato sem termo: 10 x SMR (12 x, no caso de pessoa com deficiência ou incapacidade PCDI)

- Contrato com termo de duração não inferior a 12 meses: 6 X SMR (8 x, se PCDI)

Seleção dos 

candidatos:

É da responsabilidade do IEM, sendo dada prioridade consecutivamente aos desempregados que 

nunca tenham participado em programas de estágio ou ocupação promovidos pelo IEM, aos que tendo 

participado, terminaram estas participações há mais de 4 meses, aos que possuem inscrição mais 

antiga no IEM e aos que têm mais idade

Quadro Resumo

As candidaturas decorreram até o dia 31 de março de 2021. Um novo prazo para novas candidaturas será estipulado 

oportunamente e comunicado através do site do IEM, IP-RAM.

Foram submetidos 32 projetos por entidades de formação certificadas da RAM.

Até agora iniciaram cursos de “Auxiliar de Ação Direta”, “Técnico Assistente de Marketing e Publicidade”, “Técnico de

Contabilidade” e “Técnico Administrativo”. Outros cursos irão iniciar nos próximos meses.

https://www.iem.madeira.gov.pt/entidades_empresas/qualificar-mais-para-empregar/


O PARESS II, criado pela Portaria n.º 886/2020, de 30 de dezembro, vem

dar continuidade à anterior medida excecional e temporária.

Esta medida procura 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.

Direitos do participantes Comparticipação do IEM Compart. da Entidade

Bolsa / compensação mensal, no valor da remuneração 

mínima garantida na Região (682 €)

90% para entidades privadas

100% em entidades públicas

10% se entidade privada

-

Alimentação em cantina ou subsídio de refeição (4,7 €/dia) - 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%

Formas de pagamento dos apoios:

O IEM paga a bolsa diretamente ao participante em entidades públicas e assegura o seguro de trabalho.

As entidades privadas asseguram a bolsa mensal dos participantes, valor que é comparticipado em 90% pelo IEM sob a

forma de adiantamento/reembolso.

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

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: 3 meses, sendo possível a sua prorrogação por igual período até 31 de agosto de 2021.

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 30 de abril de 2021.

Principais diferenças face ao PARESS I:

• Alargamento do período de duração da atividade, de um para três meses, prorrogável por igual período,

• A prorrogação é possível apenas com participante diferente;

• A compensação mensal passa a ser de valor correspondente a uma remuneração mínima mensal garantida na

Região Autónoma da Madeira (RMMG-RAM), independentemente de aqueles serem ou não beneficiários de

prestações de desemprego ou de rendimento social de inserção, acumulando com estes apoios;

• As despesas de transporte passam a ser asseguradas pelas entidades, quer públicas, quer privadas.

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


De modo a incentivar a criação de emprego pela contratação de

desempregados, o IEM aumentou os prémios de criação líquida de

postos de trabalho conferidos no âmbito dos seus programas.

Paralelamente, o Instituto de Emprego da Madeira prolongou o prazo de pagamentos antecipados de apoios à criação de

emprego, passando a abranger todas as candidaturas entradas no IEM, IP-RAM até dia 30 de junho de 2021, desde que

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

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);

Com a publicação da Portaria n.º 754/2020, de 19 de novembro, foi

alargado a todas as candidaturas entradas até 30 de junho de 2021, a

aplicação das medidas excecionais no âmbito da crise atual para os

estágios, nomeadamente:

• Formação Emprego (FE);

• Estímulo à Vida Ativa (EVA);

• Programa de Ocupação Temporária de Desempregados (POT);

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

• Diminuição os custos das entidades enquadradoras com a realização de estágios profissionais/ atividades

profissionais, através de um aumento das comparticipações financeiras no valor da bolsa por parte do IEM;

• Alargamento da duração dos estágios profissionais/ atividades profissionais

Estas medidas aplicam-se aos programas:

• PROJOVEM

• Programa Experiência Jovem (PEJ)

• Estágios Profissionais (EP)

• Estágios Profissionais na Administração Pública (EPAP)

• REATIVAR Madeira

Estes valores passaram esta associados ao Salário Mínimo Regional

(682 €) em vez de ao Indexante dos Apoios Socias (438,81), traduzindo-se

num aumento de 55% do valor atribuído.



Projetos no âmbito da economia azul, verde e/ou circular

Com resta reformulação foi introduzida uma discriminação positiva para projetos no âmbito

da economia azul, verde e/ou circular, através de uma majoração de 10% do valor do

prémio.

Tendo em consideração os objetivos de desenvolvimento sustentável adotados a nível

regional, nacional e europeu urge recompensar projetos nestas áreas.

O Programa de Incentivos à Contratação (PIC) tem-se revelado uma das

medidas ativas de emprego mais eficazes no combate ao desemprego e no

estímulo à criação de novos postos de trabalho na Região.

No contexto de aumento do desemprego e de redução da atividade

empresarial decorrente da Covid-19, o PIC foi alvo de 2 medidas temporárias

e excecionais:

• Antecipação de pagamentos, com o pagamento do aprovado de uma só vez;

• Aumento do valor aprovado, passando a ser calculado em função da

Remuneração Mínima Garantida na Região (RMMG-RAM = 682 €) em vez do

Indexante dos Apoios Socias (IAS = 438,81 €).

O Programa de Incentivos à Contratação foi reforçado

Nova modalidade: contratação a tempo parcial

Esta modalidade passa a ser apoiada pelo PIC, no valor proporcional ao referente à prestação de trabalho a tempo

completo, com um período normal de trabalho semanal de 40 horas.

Este apoio é especialmente importante no atual contexto de redução da atividade e de horários de funcionamento, mas 

pretende-se com esta modalidade, de caráter permanente, facilitar a transição entre escola e trabalho, permitir a 

acumulação de emprego, eliminar barreiras à integração profissional e promover a conciliação entre a vida profissional e 

familiar. Esta modalidade é especial relevante numa economia com forte dependência da atividade turística

Resumo dos apoios financeiros por posto de trabalho, em função do desempregado a colocar

Com a reformulação do programa feita pela Portaria n.º 85/2021, de 11 de março, foram introduzidas 2 alterações:

VALORES NÃO MAJORADOS

IAS = 438,81 € e RMMG-RAM = 682 €     

Contratação Sem Termo

Contratação a Termo, 

Com duração mínima de 12 meses

(40% do valor sem termo)

Fator 

Multiplicativo

Valor com

IAS

Valor com 

RMMG-RAM
Fator 

Multiplicativo

Valor com 

IAS

Valor com 

RMMG-RAM

Desempregados inscritos há pelo menos 6 meses 10 4.388,10€ 6.820,00€ 4 1.755,24€ 2.728,00€

Jovens com idade até aos 30 anos inclusive 

inscritos há pelo menos 90 dias consecutivos
12 5.265,72€ 8.184,00€ 4,8 2.106,29€ 3.273,60€

Desempregados de longa duração (inscritos no 

IEM há pelo menos 12 meses)
14 6.143,34€ 9.548,00€ 5,6 2.457,34€ 3.819,20€

Desempregados de muito longa duração (inscritos 

no IEM há pelo menos 24 meses)

16 7.020,96€ 10.912,00€ 6,4 2.808,38€ 4.364,80€
Desempregados com idade igual ou superior a 45 

anos inscritos há pelo menos 90 dias consecutivos

Beneficiários do Rendimento Social de Inserção 

inscritos há pelo menos 90 dias consecutivos

Pessoas com deficiência ou incapacidade inscritas 

há pelo menos 90 dias consecutivos
18 7.898,58€ 12.276,00€ 7,2 3.159,43€ 4.910,40€

https://www.iem.madeira.gov.pt/entidades_empresas/pic/


Em 2018, cerca de 3,5 milhões de pessoas na União Europeia trabalhavam como profissionais das TIC (Tecnologias de

Informação e Comunicação). Este grupo agrega as pessoas que se dedicam a investigar, planear, conceber, elaborar, testar,

prestar aconselhamento e melhorar sistemas das tecnologias da informação, hardware, software e conceitos relacionados

para aplicações específicas.

Neste grupo profissional, a taxa de emprego cresceu cerca de 29 % entre 2006 e 2018.

De acordo com o Job Monitor da Eurofound, utilizar as TIC, ser autónomo, recolher e avaliar a informação são as

competências mais importantes dos profissionais das TIC.

Segundo a Previsão de Competências do Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional (CEDEFOP)

este setor deverá crescer em mais de 11% até 2030, estimando-se que entre 2018 e 2030 sejam necessários mais 1,6

milhões de profissionais das TIC, contabilizando novos empregos e saídas do mercado de emprego.

No geral, espera-se um aumento da procura por profissionais de TIC altamente qualificados. No entanto, vários fatores irão

exigir conhecimento específico do setor e habilidades sociais, como gestão e planeamento, para além das habilidades

técnicas em TIC.

O futuro do trabalho: Profissionais das TIC
Consulte aqui o Skill panorama do CEDEFOP

sobre este e outros setores profissionais

Segundo o Skill panorama, Portugal será um dos

países da UE com maior crescimento do emprego

nesta área, entre 2018 e 2030.

Fatores de mudança Competências necessárias

Evoluções nas tecnologias e nas 
cadeias de valor

Equilíbrio entre as competências TIC, os conhecimentos setoriais específicos e as competências 
sociais

Uma maior digitalização da 
economia

Desenvolvimento de soluções TIC eficientes e personalizadas para qualquer empresa/organização.

Maior externalização de serviço TIC 
para mercados mais baratos

Competências em variados domínios, como o da gestão de uma cadeia de abastecimento, no 
contexto das TIC

Computadores cada vez mais 
potentes / aumento dos 
“megadados”

competências avançadas em análise de dados, bem como de competências para escalar e gerir 
dados para empresas.

A evolução para a computação em 
nuvem

Competências na área da integração de processos, da gestão de serviços, da conceção e gestão de 
estruturas em nuvem, assim como da criação e otimização de centros de dados em nuvem.

Automatização e centros de 
inteligência

Competências especializadas em software e hardware que exijam elevados níveis de numeraria e 
conhecimentos específicos.

O crescimento da Internet das coisas 
(IdC)

Arquitetura e conceção e gestão de sistemas diversificados assim como conhecimento técnico 
sobre redes associadas à IdC.

Taxa de crescimento do emprego de profissionais de TIC

nos países europeus (2018-2030, em%)

Fonte: Cedefop Skills Forecast

Principais dados Portugal em 2019:

• 79 800 profissionais de TIC

• 18% são mulheres

• Estima-se que 31,4 mil novas vagas no setor, das

quais 19,8 serão novos postos de trabalhos e 11,7

substituições de postos existentes

• 66,2% dos Profissionais das TICs estão empregados

no setor dos serviços TIC. Apenas 7,7% na indústria

• 80% dos profissionais TIC têm qualificação de nível

superior

• 80% têm idade entre 25 e 49 anos

• 20% têm contrato temporário

https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/datasets#cedefop-skills-forecast


• O atendimento presencial funciona por agendamento prévio, com horário das 9h30 às 

15h30. 

• O balcão da loja do Cidadão funciona por agendamento prévio, nos dias úteis das 8h30 

às 17h30 e aos sábados das 8h30 às 13h30.

• Os agendamentos para atendimento presencial no Centro de Emprego serão

limitados a requerimentos e/ou pedidos de reinício de prestações de desemprego.

• O Núcleo de atendimento da Ribeira Brava mantém-se encerrado

• Para assuntos relacionados com programas de emprego contacte pelo telefone: 291 145 

740 das 9h30 às 13h00, ou por email: dpe@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

O IEM informa que desde janeiro de 2021 está em funcionamento o novo

Núcleo de Atendimento no Porto Moniz

Todas as 4ª feiras, das 10h00 às 12h00, 

nas instalações da Segurança Social 

Sítio do pé da Ladeira, Estrada regional 101, nº 65

Fruto das necessárias adaptações do atendimento presencial à 

medidas de contenção da COVID-19, o IEM desenvolveu um 

novo serviço de inscrição online.

Dado o sucesso desta iniciativa, o IEM dará continuidade a este

serviço, para que todos os que pretendem inscrever-se para

emprego no Centro de Emprego e não pretendam beneficiar

de prestações de desemprego, o possam fazer em:

www.iem.madeira.gov.pt/covid19-inscricoesce

Estas inscrições serão validadas posteriormente através de um

atendimento personalizado, realizado por um técnico do Polo de

Emprego da área de residência

Atendimento do IEM

Enquanto se mantiverem em vigor as medidas de controlo e contenção da doença COVID-19 na região Autónoma da

Madeira, 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

Serviço de inscrição Online para emprego

https://www.iem.madeira.gov.pt/covid19-inscricoesce/
https://www.iem.madeira.gov.pt/agendamentos/
https://www.iem.madeira.gov.pt/agendamentos/
https://www.iem.madeira.gov.pt/
http://www.iem.madeira.gov.pt/covid19-inscricoesce
mailto:emprego@iem.madeira.gov.pt
https://www.iem.madeira.gov.pt/agendamentos/
https://www.iem.madeira.gov.pt/plataforma-candidaturas/
https://www.iem.madeira.gov.pt/agendamentos/


O IEM retomou as suas sessões de esclarecimento em regime 

presencial e/ou através de plataforma online

A participação obriga ao agendamento prévio em 

www.iem.madeira.gov.pt/agendamentos

Em 2021 o IEM celebrou, mais 14 contratos de

concessão de incentivos para criação de novas

empresas no âmbito do Programa de Criação de

Empresas e Emprego (CRIEE).

O apoio a conceder pelo IEM totaliza 197,6 mil

euros, valor que compreende apoios à criação

de 20 novos postos de trabalho e montantes

complementares para despesas de investimento

elegíveis.

O IEM celebrou contratos de 

concessão de incentivos para 14 

novos projetos

Estes apoios irão permitir a abertura de projetos na área da restauração, incluindo para o fornecimento de refeições prontas a

levar, e de outros serviços como a venda ambulante de peixe e moluscos, a reparação de calçado, a promoção imobiliária, a

atividades de bem estar e de estética, e ainda a construção civil.

Quando se tem pouca experiência, pode ser difícil saber o que colocar no CV. Felizmente, a experiência não é tudo. Leia as

nossas 4 melhores dicas para o ajudar a passar de um formulário de candidatura a uma entrevista!

4 dicas para um currículo quando se tem pouca experiência profissional

1. Indique competências em vez de funções desempenhadas

Depois de ter lido os requisitos da função a que se pretende

candidatar, pense nas competências que já possui e que poderão

ajudar no trabalho.

Pode salientar experiências anteriores, mesmo escolares, que

tenham exigido trabalho de equipa, liderança e gestão de tempo, e

qualquer trabalho envolve geralmente organização (chegar a horas),

responsabilidade e capacidade de comunicação.

Pense nas competências que possui e naquelas que imagina serem

necessárias no trabalho ao qual se está a candidatar. Incluir apenas

as competências relevantes ajudará a que o seu CV pareça talhado

para o trabalho.

2. Inclua palavras-chave relevantes

A pessoa que irá analisar o seu CV estará à

procura de certas palavras-chave. Não se trata

apenas de qualificações e competências.

Procurar-se-á também palavras como

«alcançado», «motivado», «melhorado» e

«iniciado».

Se conseguir pensar num exemplo que

demonstre que alcançou algo ou motivou alguém

em qualquer tipo de atividade, adicione-o ao CV.

Estas palavras destacar-se-ão e mostrarão ao

empregador que é capaz de tomar iniciativa e

encontrar soluções. Quando se tem pouca

experiência, também é útil salientar que se tem

vontade de aprender.

3. Acrescente alguma personalidade

Os CV estão frequentemente repletos de factos, pelo que é

importante mostrar também ao leitor quem é como pessoa.

Mais do que qualificações, os recrutadores procuram candidatos que

se enquadrem bem no ambiente de trabalho, pelo que mostrar quem

é pode ser uma boa ajuda.

4. Peça a alguém que o leia

É sempre boa prática pedir a alguém conhecido para verificar o seu

trabalho, e isto é especialmente importante quando se trata de um

CV. Até uma pequena gralha pode influenciar a decisão do

empregador sobre a sua candidatura.

Para além de verificarem a existência de erros, membros da família,

amigos ou antigos colegas de trabalho podem ser capazes de sugerir

competências ou experiências que se tenha esquecido de referir.

O Europass é uma ferramenta online gratuita que pode ajudá-lo a elaborar um CV eficaz. 

(leia aqui o artigo completo da Rede EURES)

http://www.iem.madeira.gov.pt/agendamentos/
https://www.iem.madeira.gov.pt/empreendedorismo/criee/
https://ec.europa.eu/eures/public/pt/news/-/asset_publisher/L2ZVYxNxK11W/content/four-tips-for-writing-a-cv-when-you-have-limited-experience?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Feures%2Fpublic%2Fpt%2Fnews%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_L2ZVYxNxK11W%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D6%26p_p_col_count%3D10
https://europa.eu/europass/pt
https://ec.europa.eu/eures/public/pt/news/-/asset_publisher/L2ZVYxNxK11W/content/four-tips-for-writing-a-cv-when-you-have-limited-experience?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Feures%2Fpublic%2Fpt%2Fnews%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_L2ZVYxNxK11W%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D6%26p_p_col_count%3D10
https://ec.europa.eu/eures/public/pt/news/-/asset_publisher/L2ZVYxNxK11W/content/four-tips-for-writing-a-cv-when-you-have-limited-experience?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Feures%2Fpublic%2Fpt%2Fnews%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_L2ZVYxNxK11W%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D6%26p_p_col_count%3D10


O ano de 2020 foi marcado pela crise económica e social

que decorreu da pandemia da COVID-19. Esta crise teve

efeitos particularmente nefastos na região, devido à fraca

diversificação do tecido económico regional, bastante

dependente direta e indiretamente do setor do turismo.

Assim o grandes números do IEM revelam um aumento

acentuado do desemprego registado, enquanto traduzem uma

menor intervenção, quer no número de integrados no

mercado de trabalho, quer nos que participam em programas

de emprego ou beneficiam de uma intervenção informação ou

orientação profissional.

Para fazer face à crise económica e social, o IEM desenvolveu várias medidas extraordinárias de apoio, aos

desempregados, às entidades empregadoras, mas também aos trabalhadores cujos rendimentos foram afetados pelas

medidas de contenção da pandemia:

Trabalhadores independentes, sócios-gerentes de sociedades e trabalhadores em 
situação de desproteção económica e social 14.897 Candidaturas

Beneficiários do Complemento Social para os trabalhadores em Lay-off - CSR 2.775 Candidaturas

Empresas apoiadas através do Incentivo Regional à Normalização da Atividade 

Empresarial – IRNAE

189

1.529

Entidades

Trabalhadores

Desempregados colocados no PARESS – programa temporário de reforço de 

equipas sociais e de saúde em contexto COVID-19.
194 participantes

Apoios à criação de postos de trabalho pagos antecipadamente, para apoio à liquidez das 
empresas 668

Postos 

apoiados

20.116 Desempregados inscritos no fim do ano

5.203 Integrados no Mercado de Trabalho

4.636 Abrangidos em Programas de Emprego

3.024
Utentes que beneficiaram de uma 

intervenção de informação ou orientação 

profissional

Grandes números do IEM em 2020

A newsemprego é enviada a todos os utentes inscritos no Instituto de Emprego da Madeira, às entidades que já beneficiaram 

ou ainda beneficiam de apoios e serviços que o Instituto disponibiliza e a outros públicos interessados. 

Se pretende subscrever ou cancelar a newsemprego, clique aqui

Ações de AGIR+ Agricultura

Programa de formação e de estímulo ao Empreendedorismo

Agrícola

A escola agrícola da Madeira continua 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, que abrange os vários concelhos da região,

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.

Próximas sessões:

• Ribeira Brava: 20 a 23 de abril

• Porto Santo: 4 a 7 de maio

• Calheta: 11 a 14 de maio

• Funchal: 25 a 28 de maio

• Santa Cruz: 7, 8, 9 e 11 de junho

• Santana: 15 a 18 de junho

• Machico: 26 a 29 de outubro

• Porto Moniz: 2 a 5 de novembro

Para mais informação e inscrições consulte a página da Escola Agrícola da Madeira.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5zLX5bgOZ4FzOVpM4sRDxHnEbRQrc-wL9S0GBsbv7SpgBQQ/viewform
https://escolaagricola.madeira.gov.pt/formacoes/agir-agricultura.html
https://escolaagricola.madeira.gov.pt/formacoes/agir-agricultura.html

