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PERGUNTAS E RESPOSTAS 

Programa de Apoio ao Reforço de Equipas Sociais e de Saúde (PARESS)  

Quais os objetivos do programa PARESS? 

• Proporcionar aos participantes uma ocupação em trabalho socialmente 

necessário; 

• Possibilitar aos participantes uma experiência de trabalho que, embora 

de caráter temporário, facilite a sua inserção futura no mercado de 

trabalho; 

• Apoiar as entidades enquadradoras que, como consequência do 

contexto da pandemia da doença COVID-19, necessitam de reforço nas 

respostas sociais relevantes que prestam. 

 

Quem pode participar no programa PARESS?  

Podem participar no programa PARESS os desempregados inscritos no 

Instituto de Emprego da Madeira, IEM, IP-RAM, com idade inferior ou igual 

a 60 anos, que não pertençam aos grupos de risco definidos pelas 

autoridades de saúde, e que não tenham tido um contrato de trabalho ou 

prestação de serviços nos últimos 30 dias. 

 

Como é que os interessados podem manifestar interesse? 

Os desempregados com inscrição ativa para emprego no IEM, IP-RAM que 

estejam disponíveis para serem integrados nas instituições públicas ou 

privadas sem fins lucrativos, do setor social e solidário, com atividade nas 

áreas social e da saúde, ao abrigo do Programa PARESS, devem preencher 

e submeter online um formulário disponível no site do Instituto de Emprego 

(www.iem.madeira.gov.pt), onde constam as medidas de apoio 

extraordinárias COVID-19.  

http://www.iem.madeira.gov.pt/
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Que tipo de entidades pode candidatar-se à medida?  

Podem candidatar-se à medida: entidades públicas ou pessoas coletivas de 

direito privado sem fins lucrativos, que desenvolvam atividades na área 

social e da saúde e reúnam os seguintes requisitos: 

• Encontrarem-se regularmente constituídas e devidamente registadas;  

• Terem a situação contributiva regularizada perante a administração 

tributária e a segurança social;  

• Disporem de contabilidade organizada, desde que legalmente exigível, 

de acordo com o previsto na legislação em vigor.  

 

Como é que as entidades apresentam a candidatura? 

A candidatura é apresentada ao IEM, IP-RAM pelas entidades 

enquadradoras, mediante o preenchimento do formulário online presente 

na plataforma de candidaturas a programas de emprego, através do site: 

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

 

Que tipo de projetos são elegíveis? 

 São elegíveis os projetos: 

1. Que consistam no desenvolvimento de atividades socialmente úteis, 

nas áreas de apoio social e da saúde; 

2. Que se encontrem obrigatoriamente relacionados com situações de 

sobrecarga nas atividades desenvolvidas pelas entidades, 

nomeadamente: 

- Aumento da atividade decorrente da pandemia COVID-19; 

- Impedimento dos seus trabalhadores por doença, isolamento 

profilático, assistência a familiares ou dependentes, no âmbito da 

pandemia da COVID-19. 

https://www.iem.madeira.gov.pt/plataforma-candidaturas/
https://www.iem.madeira.gov.pt/
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Qual a duração do programa? 

Os projetos têm a duração de um mês, podendo ser prorrogáveis 

mensalmente até 31 de julho de 2020. Para efeitos da prorrogação, devem 

enviar o requerimento para o email: dpe@iem.madeira.gov.pt. 

 

Quais os apoios previstos no programa PARESS? 

A) Para os participantes 

Pagamentos mensais, nos seguintes termos: 

• aos desempregados subsidiados, acresce ao valor da prestação de 

desemprego, um apoio mensal complementar de montante 

correspondente a 50% do Indexante dos Apoios Sociais (IAS) (€ 

219,40); 

• aos restantes desempregados é atribuída uma bolsa mensal de 

montante correspondente à Retribuição Mínima Mensal Garantida 

em vigor na Região (€ 650,88); 

Nota: os apoios não estão sujeitos a contribuições obrigatórias para 

a segurança social. 

• Subsídio de alimentação idêntico ao valor fixado para os 

trabalhadores que exercem funções públicas (€ 4,77/dia); 

• Despesas de transporte até ao valor de 10% do IAS (€ 43,88), 

mediante comprovativo da despesa (apenas nos casos em que o 

transporte entre a residência habitual e o local da atividade não seja 

assegurado pela entidade); 

• Seguro que cubra os riscos que possam ocorrer durante e por causa 

do exercício das atividades integradas no projeto; 

mailto:dpe@iem.madeira.gov.pt
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• Equipamento de proteção individual adequado à realização da 

atividade prevista no âmbito do projeto e pelo período em que se 

verificar esta exigência por parte das autoridades, por motivo da 

pandemia COVID-19. 

 

B) Para as Entidades Enquadradoras 

• As entidades asseguram o pagamento da bolsa/subsídio 

complementar a que os participantes têm direito, competindo ao IEM, 

IP-RAM assegurar a comparticipação de 90% desse montante; 

• Nas situações em que a entidade não possa assegurar o transporte 

do destinatário, o subsídio de transporte é comparticipado 

integralmente pelo IEM, IP-RAM e é pago à entidade no momento do 

encerramento de contas do projeto; 

• As despesas relativas ao subsídio de alimentação e seguros são 

suportadas na íntegra pela entidade promotora 

 

Qual o horário de trabalho no âmbito do Programa PARESS? 

No exercício das atividades integradas no projeto é aplicável ao destinatário 

o regime da duração e horário de trabalho, descansos diário e semanal, 

feriados, faltas, segurança e saúde no trabalho, aplicável à generalidade dos 

trabalhadores da entidade promotora. 

O exercício da atividade deve decorrer em horário diurno, salvo em casos 

excecionais. O destinatário pode realizar a atividade por turnos, se for esse 

o regime em vigor na entidade promotora. 
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Como é feito o pagamento do IEM, IP-RAM às entidades enquadradoras? 

Será efetuado um adiantamento de 80% do valor da bolsa ou do apoio 

complementar, e os restantes 20%, bem como o pagamento do subsídio de 

transporte, serão pagos após a submissão da assiduidade e comprovação 

dos pagamentos aos participantes. 

 
 

No caso de programas de emprego já a decorrer nestas instituições (ex: 

POT), é possível prorrogá-los?  

A presente portaria também introduz, a título excecional, no que se refere 

ao Programa de Ocupação Temporária de Desempregados (POT), uma 

prorrogação automática dos acordos de atividade ocupacional com termo 

até 30 de junho de 2020, para os projetos realizados nessas instituições, até 

31 de julho de 2020. 

 

 

 

 


