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Newsemprego Nº 1 - Julho 2013    

 
 Faça-nos chegar os seus comentários e sugestões 

 

Ofertas de emprego 

 

Programas de emprego 
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Estágios na Europa  

Programa Experiência 
Jovem  

Formação/Emprego 

Criação do Próprio 
Emprego  

Programa de Estímulo ao 
Empreendedorismo de 
Desempregados 

Incentivos à Contratação  

Programa Ocupacional de 
Desempregados 

Programa Ocupacional de 
Trabalhadores 
Subsidiados  

Programa Ocupacional 
para Seniores  

Empresas de Inserção  

Vida e Trabalho  

 

Informação e orientação 
profissional  

Clubes de Emprego 

Proteção no desemprego  

Trabalhar/recrutar na 
Europa  

 

O IEM 

Pedido de 
esclarecimentos e 
informações  

Contactos  

Quem somos  

   

 Estão abertas as candidaturas ao Programa Experiência Jovem 
 Até 30 de julho 

Se é uma entidade privada e está disponível 

para proporcionar uma experiência de trabalho 

a jovens, nos meses de setembro a fevereiro, o 

IEM apoiá-lo-á suportando os encargos com a 

remuneração do participante. - Saiba mais  
 

Se és um jovem com idade até 30 anos, inscrito no IEM há pelo menos 3 meses, com 

habilitações inferiores ao 12º ano, e sem experiência profissional superior a 12 meses, 

candidata-te a uma experiência de trabalho em contexto real. - Sabe mais  

 

Em 15 de março de 2013 arrancou a 1ª fase de candidaturas do Programa Experiência Jovem –  

O IEM lançou o PEJ contando com a adesão de 91 empresas, tendo sido possível colocar 109 

jovens em todos os concelhos da região, com exceção do concelho de Santana. Estes jovens 

irão adquirir experiência profissional, destacando-se em termos do número de colocados as 

profissões de “Empregado de mesa / bar” (24 colocados), “Administrativos” (19), 

“Cozinheiros/Ajudantes de cozinha” (11), “Vendedores de loja” (10) e “Trabalhadores de 

limpeza” (8).  

Embora as habilitações de acesso sejam inferiores ao nível 4 do Quadro Nacional das 

Qualificações - até 12º ano do ensino regular, registou-se procura por jovens com qualificação 

em áreas específicas como a informática, marketing e animação sociocultural. 

As entidades que aderiram a esta experiência operam nos mais diversos setores, sendo mais 

visível a procura por empresas na área da restauração, do alojamento, do comércio a retalho 

mas também por parte de diversas associações sem fins lucrativos, destacando-se as que 

proporcionam apoio social. 

Após esta primeira fase, espera-se o aumento e diversificação da procura e da oferta 

de jovens trabalhadores no 2º período de candidaturas, de 15 a 30 de Julho, que 

permitirá colocações para os meses de setembro de 2013 a fevereiro de 2014. 
 

Ajudamo-lo a criar a sua própria empresa 
Informe-se 

 

O IEM criou o Programa de Estímulo ao 

Empreendedorismo de Desempregados, para  

apoiar e incentivar a criação do próprio emprego por parte de desempregados com 

espírito empresarial, que sejam detentores de uma ideia de negócio técnica, económica e 

financeiramente viável, contribuindo também para a criação de outros postos de trabalho 

necessários ao desenvolvimento desse projeto. 

Os promotores podem beneficiar de apoios financeiros não-reembolsáveis, quer como 

prémios para a criação de postos de trabalho, quer como apoio financeiro complementar 

para investimento. - Saiba mais  
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Estatísticas  

Links de interesse 

Rua da Boa Viagem, 36 
9060-027 FUNCHAL 

Tel.: 291 213 260/1 

Fax: 291 220 014 

E-mail: 
emprego@iem.gov-
madeira.pt 

 
 

 

 

Histórias de sucesso: Encanto do Açúcar 

 

 

Sónia, 31 anos, é uma jovem com 

formação na área da pastelaria, que 

trabalha desde os 14 anos e esteve em 

situação de desemprego durante 2 anos.  

O marido, Márcio, 27 anos, vendedor de 

loja durante 6 anos, também viu o 

desemprego bater-lhe à porta.  

Com 3 filhos menores este jovem casal 

arriscou.  

Contactaram o IEM, que lhes possibilitou 

um apoio financeiro através do Programa 

de Apoio a Desempregados 

Empreendedores. 

Seis meses após o início da atividade, o “Encanto do Açúcar” produz em média 1.200 bolos 

pequenos diariamente, cerca de 80 grandes e, nos fins de semana, fazem bolos artísticos. Cerca 

de 15 por semana.  

Iniciam a jornada às 2 da manhã e fazem o trabalho até meio da tarde, por vezes até às 19 

horas... É com esta "dureza" e com esta dedicação que enfrentam todos os dias. E é com um 

grande sorriso tímido que nos contam sobre todo esse trabalho, o seu trabalho. Um sorriso com 

um misto de satisfação e um olhar brilhante e orgulhoso, sobretudo evidente na Sónia, 

enquanto falamos numa sala a cheirar a bolos, todos em fila indiana nas diversas prateleiras a 

rirem-se para nós: eram de iogurte, laranja, família, bolo de mel etc., prontos para entrega.  

O segredo deste sucesso passa por muito trabalho, mas também por muita sensatez nas 

escolhas que foram tomando, nomeadamente quando recusaram uma oportunidade que 

implicaria assumir um maior volume de custos fixos, numa fase de arranque de atividade. 

Hoje estão felizes por terem arriscado e pretendem continuar a crescer, mas sem nunca dar um 

passo maior do que as suas pernas. 

 

- Veja aqui os bolos do “Encanto do Açúcar” 

Saiba mais sobre os apoios do IEM à criação de emprego e empresas: 

- Criação do Próprio Emprego por Beneficiários das Prestações de Desemprego 

- Programa de Estímulo ao Empreendedorismo de Desempregados 

 

 

 Já pode consultar o seu histórico de apresentações quinzenais online 

É beneficiário das prestações de desemprego?  

Saiba que já pode consultar online: 

 o seu histórico de apresentações quinzenais 

 a data limite para a sua próxima apresentação quinzenal 

Aceda à página: 

http://controlosd.iem.gov-madeira.pt 

e selecione a opção utentes, beneficiários de prestações 

de desemprego. 
 

Cumpra os seus deveres e usufrua dos seus direitos! 
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 Ações de informação para empresários - o IEM vai ao seu encontro 

 

O IEM continua a realizar ações de 

divulgação para empresários que 

queiram beneficiar de um apoio à 

contratação ou de uma colocação no 

âmbito de um programa de emprego.  

Os técnicos da Divisão de Análise e Promoção de Emprego vão à sua localidade para lhe dar 

a conhecer um pouco dos apoios disponíveis. Em julho serão realizadas sessões nos 

concelhos de Ponta do Sol e Calheta. Em agosto o IEM irá a Câmara de Lobos e Porto Moniz. 

Aproveite para colocar as suas dúvidas! 

Venha participar numa das diversas sessões programadas: 

Contactos:  

Dr. Feliciano Perestrelo 
Instituto do Emprego da Madeira, IP-RAM 
Tel.: 291 213 260/1          
Email: dppe@iem.gov-madeira.pt 

 

Data / Hora Concelho Local 

24 de julho, às 15h00 Calheta Casa do Povo da Calheta 

26 de julho, às 15h00 Ponta do Sol Auditório da Junta Freguesia de Ponta do Sol 

14 de agosto, às 15h00 Câmara de Lobos Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos 

28 de agosto, às 15h00 Santa Cruz Auditório da Casa do Povo do Caniço 

9 de setembro às 15h00 Porto Santo Centro de Congressos do Porto Santo 
 

 

 

 Ações de informação para empreendedores 

O IEM vai realizar sessões públicas de esclarecimento sobre os apoios disponíveis para a 

criação do seu próprio emprego/empresas por desempregados. 

Estas sessões decorrerão no auditório do IEM, na Rua da Boa Viagem, 36, estando agendadas 

para iniciar às 15h00, nos próximos dias: 

 1 de agosto; 

 4 de setembro, e  

 9 de outubro. 

Aproveite para colocar as suas dúvidas! 

 

 

 O IEM lança os mapas de assiduidade online 

 

Com o objetivo de melhorar a interação com as 

entidades e a eficiência do acompanhamento dos 

programas de emprego em curso, o IEM lançou 

uma plataforma online para o registo de 

assiduidade dos participantes atualmente 

colocados nas entidades apoiadas/parceiras, no 

passado dia 1 de maio.  

Este projeto foi desenvolvido internamente, pelos técnicos da Divisão de Informática e 

Gestão de Instalações e Equipamentos e contou com a colaboração e apoio dos técnicos 

da Divisão de Acompanhamento e Controle. 
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Questionário 

Dê-nos a sua opinião sobre a newsemprego e contribua, com as suas sugestões, para os conteúdos das próximas edições.  

Os melhores RUMOS para os Cidadãos da Região

 

A newsemprego está disponível em www.iem.gov-madeira.pt\newsemprego 

Se pretende subscrever ou cancelar a newsemprego, clique aqui 

Para imprimir este número, clique aqui   
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