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Apoios do IEFP não 
atraem empresas
O apoio do Instituto do Emprego 
e Formação Profissional às 
empresas para que passem 
contratos a prazo para 
permanentes continua a não 
atrair os empregadores. Apenas 
37 vínculos  precários foram 
convertidos em permanentes ao 
longo do último ano, abaixo dos 57 
contabilizados em 2018 e dos 171 
registados em 2017.
No ano passado, as empresas 
que recorreram ao apoio à 
conversão de contratos tinham 
direito a receber 2.178,80 euros 
por trabalhador que passava aos 
quadros.

Défice chegou perto dos 
86 milhões de euros
O saldo da Segurança Social 
registou uma queda de 95,8% em 
agosto face ao mesmo mês do ano 
passado, registando um défice de 
85,9 milhões de euros. Em agosto 
do ano passado, a Segurança 
Social registou um excedente de 
orçamental de 2.041,1 milhões de 
euros.

Avaliação das casas está 
nos 1.128 euros por m2
A avaliação bancária das casas 
aumentou 1 euro em agosto, ao 
passar para 1.128 euros por metro 
quadrado, de acordo com o INE. O 
número de avaliações bancárias 
ascendeu a cerca de 22.000 em 
agosto, menos 3,2% do que no 
mesmo período do ano passado.

Reclamações contra bancos aumentaram 47%
Os bancos reduzem a sua rede de balcões, o número de funcionários, 
aumentam as comissões e os clientes estão cada vez mais exigentes 
e menos tolerantes às falhas das entidades a quem pagam para 
depositar o seu dinheiro. Prova disso é o aumento de 47% das queixas 
registadas nos primeiros nove meses de 2020. Entre 1 de janeiro e 23 
de setembro, o Portal da Queixa registou quase 5.000 reclamações. 
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Saíram mais de 5.500 trabalhadores 
dos bancos em cinco anos
No espaço de cinco anos, entre 2014 e 2019, saíram 5.543 
trabalhadores dos sete principais bancos a operar em Portugal, que 
se somam aos milhares que já tinham saído em 2012, 2013 e 2014, 
segundo as contas feitas pela agência Lusa. No total, fecharam 988 
agências bancárias em Portugal entre 2014 e 2019.

Por Patrícia Gaspar
patricia.gaspar@jm-madeira.pt

 
A linha de apoio às empresas, lan-
çada pelo Governo Regional no iní-
cio da pandemia, vai ser reprogra-
mada, disponibilizando 45 milhões 
de euros destinados à manutenção 
dos postos de trabalho.

Segundo apurou o JM junto da 
Secretaria Regional de Economia, a 
abertura da nova fase de candida-
turas está prevista para a segunda 
quinzena de outubro.

“A reprogramação dos 45 mi-
lhões disponíveis já havia sido 
pensada e vai ocorrer nos mesmos 
moldes e condições da primeira 
fase”, afirma Rui Barreto.

O secretário regional com a tu-
tela da Economia adianta que esta 
reprogramação vai permitir que 
as cerca de 3 mil empresas com 
crédito aprovado e pago possam 
‘dobrar’ o montante do financia-
mento até ao montante máximo 
elegível, seguindo os critérios de 
elegibilidade aprovados no pro-
tocolo assinado entre o Instituto 
de Desenvolvimento Empresarial 
(IDE), a Sociedade de Garantia Mú-

tua e as dez entidades bancárias 
aderentes.

As micro, pequenas e médias 
empresas que não recorreram a 
este instrumento de apoio ao fi-
nanciamento, na primeira fase de 

candidaturas, vão poder fazê-lo 
até à data limite de 15 de outubro. 

3 mil candidaturas pagas
Lançada em abril, a Investe RAM 
contabiliza, até à data, cerca de 3 

mil candidaturas aprovadas e pa-
gas, no montante de 55 milhões de 
euros, tendo este apoio contribuído 
para a manutenção de 26 mil postos 
de trabalho na Região, de acordo 
com os dados do IDE.

APOIOS

Linha Investe RAM tem 45 milhões   
para manutenção do emprego

Linha já ajudou na manutenção de mais de 26 mil postos trabalho, segundo o IDE.
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“Neste momento, para além dos 55 
milhões aprovados, o Governo en-
contra-se a analisar novas formas 
de apoio, não só ao financiamento, 
mas também ao investimento, no-
meadamente através de um novo 
sistema de incentivos que em breve 
ficará disponível para as microem-
presas”, diz  Rui Barreto. 

26 mil empregos mantidos
A manutenção de mais de 26 mil 
postos trabalho representa 27% da 
população empregada no setor pri-
vado, sendo que 90% do total da 
manutenção de postos de trabalho 
(23.682) diz respeito a pequenas e 
médias empresas (PME’s). Em mé-
dia, cada trabalhador foi apoiado 
em 2.233 euros.

Nos concelhos a norte e no Por-
to Santo, esta linha contribuiu para 
a manutenção de 1.363 postos de 
trabalho, num total 3.556 postos 
de trabalho existentes nesses con-
celhos (38%). 

De um universo de 26.356 traba-
lhadores apoiados, 8.665 dizem res-
peito a empresas cuja sede situa-se 
fora da cidade do Funchal. No setor 
do Turismo, a Investe RAM ajudou 
a manter 7.700 postos de trabalho. 


