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Ofertas de emprego 

Programas de emprego 

Estágios Profissionais  

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 e 
UNIVA  

Proteção no desemprego  

Trabalhar/recrutar na 
Europa 

 
O IEM 

Pedido de 
esclarecimentos e 
informações  

Contactos  

Quem somos  

Estatísticas  

 

Uma Garantia para os jovens da Região 

 

A Garantia Jovem aparece como resposta à elevada taxa de desemprego dos jovens e constitui-se como um 

compromisso para que todos os jovens até aos 24 anos beneficiem de uma boa oferta de emprego, formação ou 

estágio, no prazo de 4 meses após terem ficado desempregados ou terem saído do sistema educativo e formativo. 

 

Se não estás a trabalhar nem te encontras integrado no sistema de ensino/formação nem inscrito no Instituto de 

Emprego da Madeira, regista os teus dados na ficha de inscrição em http://garantiajovem.iem.gov-madeira.pt.  

Após inscrição serás contatado no sentido de te ser proposto um plano de inserção. Se já te encontras inscrito no 

Instituto de emprego da Madeira aguarda pelo contato do Serviço. 

 

O plano que te for proposto pode ter medidas que combinem formação, educação ou estágio e será adequado às tuas 

necessidades de qualificação. Lembra-te que a integração no mercado de trabalho pressupõe que estejas o mais 

habilitado e qualificado possível. 
 

 

 

Leia os testemunhos de jovens que beneficiaram da intervenção do IEM 

 

André Maurílio Ferreira – 24 anos 

Foi através de um Estágio Profissional que André Maurílio conquistou a sua 

integração profissional na ALH Consultores - Engenharia e Manutenção, Lda 

“Através do Instituto de Emprego da Madeira, tive oportunidade de realizar um 

estágio profissional de 9 meses, na Empresa ALH Consultores - Engenharia e 

Manutenção, Lda.  

O facto de ser uma empresa pequena permitiu-me explorar várias vertentes profissionais, tendo feito um pouco de 

tudo no escritório, ganhando assim alguma experiência em diversas áreas/atividades.  

Fui extremamente bem recebido e integrado na equipa de trabalho, tendo sentido confiança de todos os elementos da 

empresa. As pessoas que constituem a empresa são muito acessíveis e disponíveis. Acho que o estágio foi muito 

positivo, e a prova disso é que com o término do estágio acabei por permanecer na empresa.” 

http://www.iem.gov-madeira.pt/newsemprego/ne06/
https://docs.google.com/forms/d/18nDlN3xerP3oZbtXAxhyl3Dvq1Ls_1hOeeu8MwPOZlk/viewform
http://www.iem.gov-madeira.pt/Início/Desempregados/OfertasdeEmprego/PorProfissão/tabid/196/Default.aspx
http://www.iem.gov-madeira.pt/In%C3%ADcio/Desempregados/ProgramasdeEmprego/Est%C3%A1giosProfissionais/tabid/123/Default.aspx
http://www.iem.gov-madeira.pt/In%C3%ADcio/Desempregados/ProgramasdeEmprego/Est%C3%A1giosProfissionaisnaEuropa/tabid/124/Default.aspx
http://www.iem.gov-madeira.pt/In%C3%ADcio/EntidadesEmpresas/ProgramasdeEmprego/PessoasColetivasdeDireitoPrivadocomFinsLucr/ProgramaExperi%C3%AAnciaJovem/tabid/264/Default.aspx
http://www.iem.gov-madeira.pt/In%C3%ADcio/EntidadesEmpresas/ProgramasdeEmprego/PessoasColetivasdeDireitoPrivadocomFinsLucr/ProgramaExperi%C3%AAnciaJovem/tabid/264/Default.aspx
http://www.iem.gov-madeira.pt/In%C3%ADcio/Desempregados/ProgramasdeEmprego/Forma%C3%A7%C3%A3oEmprego/tabid/125/Default.aspx
http://www.iem.gov-madeira.pt/In%C3%ADcio/Desempregados/ProgramasdeEmprego/Cria%C3%A7%C3%A3odoPr%C3%B3prioEmpregoporBenefici%C3%A1riosdasP/tabid/111/Default.aspx
http://www.iem.gov-madeira.pt/In%C3%ADcio/Desempregados/ProgramasdeEmprego/Cria%C3%A7%C3%A3odoPr%C3%B3prioEmpregoporBenefici%C3%A1riosdasP/tabid/111/Default.aspx
http://www.iem.gov-madeira.pt/In%C3%ADcio/Desempregados/ProgramasdeEmprego/ProgramadeEst%C3%ADmuloaoEmpreenddeDesempregados/tabid/269/Default.aspx
http://www.iem.gov-madeira.pt/In%C3%ADcio/Desempregados/ProgramasdeEmprego/ProgramadeEst%C3%ADmuloaoEmpreenddeDesempregados/tabid/269/Default.aspx
http://www.iem.gov-madeira.pt/In%C3%ADcio/Desempregados/ProgramasdeEmprego/ProgramadeEst%C3%ADmuloaoEmpreenddeDesempregados/tabid/269/Default.aspx
http://www.iem.gov-madeira.pt/In%C3%ADcio/EntidadesEmpresas/ProgramasdeEmprego/PessoasColetivasdeDireitoPrivadocomFinsLucr/Incentivos%C3%A0Contrata%C3%A7%C3%A3o/tabid/153/Default.aspx
http://www.iem.gov-madeira.pt/In%C3%ADcio/Desempregados/ProgramasdeEmprego/ProgramaOcupacionaldeDesempregados/tabid/126/Default.aspx
http://www.iem.gov-madeira.pt/In%C3%ADcio/Desempregados/ProgramasdeEmprego/ProgramaOcupacionaldeDesempregados/tabid/126/Default.aspx
http://www.iem.gov-madeira.pt/In%C3%ADcio/Desempregados/ProgramasdeEmprego/ProgramaOcupacionaldeTrabalhadoresSubsidiados/tabid/127/Default.aspx
http://www.iem.gov-madeira.pt/In%C3%ADcio/Desempregados/ProgramasdeEmprego/ProgramaOcupacionaldeTrabalhadoresSubsidiados/tabid/127/Default.aspx
http://www.iem.gov-madeira.pt/In%C3%ADcio/Desempregados/ProgramasdeEmprego/ProgramaOcupacionaldeTrabalhadoresSubsidiados/tabid/127/Default.aspx
http://www.iem.gov-madeira.pt/In%C3%ADcio/Desempregados/ProgramasdeEmprego/ProgramaOcupacionalparaSeniores/tabid/128/Default.aspx
http://www.iem.gov-madeira.pt/In%C3%ADcio/Desempregados/ProgramasdeEmprego/ProgramaOcupacionalparaSeniores/tabid/128/Default.aspx
http://www.iem.gov-madeira.pt/In%C3%ADcio/EntidadesEmpresas/ProgramasdeEmprego/PessoasColetivasdeDireitoPrivadosemFinsLucr/EmpresasdeInser%C3%A7%C3%A3o/tabid/161/Default.aspx
http://www.iem.gov-madeira.pt/In%C3%ADcio/EntidadesEmpresas/ProgramasdeEmprego/PessoasColetivasdeDireitoPrivadosemFinsLucr/VidaeTrabalho/tabid/162/Default.aspx
http://www.iem.gov-madeira.pt/In%C3%ADcio/Informa%C3%A7%C3%A3oeOrienta%C3%A7%C3%A3oProfissional/ComoApoiamos/tabid/166/Default.aspx
http://www.iem.gov-madeira.pt/In%C3%ADcio/Informa%C3%A7%C3%A3oeOrienta%C3%A7%C3%A3oProfissional/ComoApoiamos/tabid/166/Default.aspx
http://www.iem.gov-madeira.pt/In%C3%ADcio/Desempregados/ClubesdeEmprego/tabid/235/Default.aspx
http://www.iem.gov-madeira.pt/In%C3%ADcio/Desempregados/ClubesdeEmprego/tabid/235/Default.aspx
http://www.iem.gov-madeira.pt/In%C3%ADcio/Prote%C3%A7%C3%A3onoDesemprego/Presta%C3%A7%C3%B5esdeDesemprego/tabid/115/Default.aspx
http://www.iem.gov-madeira.pt/In%C3%ADcio/EntidadesEmpresas/RecrutarnaEuropa/Servi%C3%A7osPrestadospelaRedeEures/tabid/142/Default.aspx
http://www.iem.gov-madeira.pt/In%C3%ADcio/EntidadesEmpresas/RecrutarnaEuropa/Servi%C3%A7osPrestadospelaRedeEures/tabid/142/Default.aspx
mailto:emprego%20@%20iem.gov-madeira.pt
mailto:emprego%20@%20iem.gov-madeira.pt
mailto:emprego%20@%20iem.gov-madeira.pt
http://www.iem.gov-madeira.pt/Contactos/tabid/93/Default.aspx
http://www.iem.gov-madeira.pt/QuemSomos/Descri%C3%A7%C3%A3o/tabid/85/Default.aspx
http://www.iem.gov-madeira.pt/In%C3%ADcio/Estat%C3%ADsticas/BoletimMensal/tabid/247/Default.aspx
http://garantiajovem.iem.gov-madeira.pt/
http://www.iem.gov-madeira.pt/
http://www.iem.gov-madeira.pt/newsemprego/ne06/Newsemprego_006_print.pdf
https://docs.google.com/forms/d/18nDlN3xerP3oZbtXAxhyl3Dvq1Ls_1hOeeu8MwPOZlk/viewform
http://www.iem.gov-madeira.pt/
http://www.iem.gov-madeira.pt/newsemprego/ne06/Newsemprego_006_print.pdf
https://docs.google.com/forms/d/18nDlN3xerP3oZbtXAxhyl3Dvq1Ls_1hOeeu8MwPOZlk/viewform
http://www.iem.gov-madeira.pt/
http://www.iem.gov-madeira.pt/newsemprego/ne06/Newsemprego_006_print.pdf
https://docs.google.com/forms/d/18nDlN3xerP3oZbtXAxhyl3Dvq1Ls_1hOeeu8MwPOZlk/viewform
http://www.iem.gov-madeira.pt/
http://www.iem.gov-madeira.pt/newsemprego/ne06/Newsemprego_006_print.pdf
https://docs.google.com/forms/d/18nDlN3xerP3oZbtXAxhyl3Dvq1Ls_1hOeeu8MwPOZlk/viewform
http://www.iem.gov-madeira.pt/
http://www.iem.gov-madeira.pt/newsemprego/ne06/Newsemprego_006_print.pdf
https://docs.google.com/forms/d/18nDlN3xerP3oZbtXAxhyl3Dvq1Ls_1hOeeu8MwPOZlk/viewform
http://www.iem.gov-madeira.pt/
http://www.iem.gov-madeira.pt/newsemprego/ne06/Newsemprego_006_print.pdf
https://docs.google.com/forms/d/18nDlN3xerP3oZbtXAxhyl3Dvq1Ls_1hOeeu8MwPOZlk/viewform


 

 

 
Newsemprego Nº 6 – Maio 2014  Faça-nos chegar os seus comentários e sugestões  

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 

 

 

 

 

Maria Irene Caires – 25 anos 

Maria Irene está a estagiar na European Young Innovators Forum, em Bruxelas 

“Residente em São Vicente, desde muito cedo que senti necessidade de explorar o mundo lá 

fora.  

Após intensa pesquisa e várias experiências através de programas financiados pela União 

Europeia, tive conhecimento dos estágios na europa financiados pelo Instituto de Emprego da 

Madeira. Concorri, mostrei a minha motivação e o quão importante pode ser para a minha 

carreira profissional. 

De momento, encontro-me a estagiar no European Young Innovators Forum, empresa líder em inovação na Europa. 

Sou gestora de vários projetos da empresa. Coordeno detalhes junto do Parlamento em Bruxelas para um evento no 

Parlamento de Estrasburgo e sou a líder de um grupo de cerca de 40 pessoas. Devido à minha experiência em relações 

internacionais, implementei e coordeno Erasmus + na empresa, crio e mantenho parcerias entre universidades e a 

empresa. Sou mentora de dois estagiários.  

Será que serei contratada após esta experiência? Nada é certo. Mas posso afirmar que estou a melhorar as minhas 

competências significativamente e esta experiência poderá abrir-me portas para um futuro melhor.” 
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Ana Isabel Silva – 22 anos 

Após participar no Programa Experiência Jovem, foi contratada pela VersuSantana, Lda 

“Estava inscrita há pouco tempo no IEM, depois de acabar o secundário. Soube do programa e 

concorri. Tive a sorte do café aqui perto precisar de alguém, e de se terem candidatado a este 

apoio. O programa correu bem, tanto que fiquei aqui como empregada. Foi tudo muito rápido. 

Se não fosse o programa não teria conseguido emprego tão rapidamente em Santana.” 

 

 

 

 

Roberto Capelo – 25 anos 

Aos 22 anos, com o apoio do Programa PADE criou a sua empresa de reparação e manutenção 

de equipamentos agrícolas, na Calheta. 

“O Programa de Apoio a Desempregados Empreendedores (PADE) veio dar-me uma oportunidade 

no ramo empresarial, assim tenho a minha própria empresa.  E faço o que gosto! Sem este impulso 

não teria conseguido, não teria essa possibilidade, e continuaria desempregado.” 

 

 

 

 

Ana Vale da Silva 

Através do Clube de Emprego da Sociohabitafunchal, a Ana conseguiu  melhorar as suas 

competências e experiência profissional, e obteve uma colocação. 

“Através do Clube de Emprego tive a oportunidade de frequentar vários cursos durante o ano de 

2012. Fiz os cursos de iniciação à informática e inglês e também o Curso Técnicas de Procura de 

Emprego. Este último foi fundamental para melhorar as minhas competências pessoais e 

profissionais e também permitiu-me ter uma noção sobre todo o processo de recrutamento e 

selecção, de forma a preparar-me melhor para as entrevistas de emprego.  
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Ainda durante o ano de 2012 através do Clube de Emprego participei no Programa "Formação em Contexto Real de 

Trabalho", uma iniciativa da Câmara Municipal do Funchal. 

Em Janeiro de 2013 iniciei um Programa Ocupacional de Desempregados do IEM nos serviços da Associação ASA. 

Nesta fase continuei sempre à responder a ofertas de emprego.  

Em maio de 2013 o Clube de Emprego encaminhou-me para a oferta de emprego de Assistente de Loja. Passei todas as 

etapas do processo de recrutamento e fiquei seleccionada. Hoje encontrou-me a trabalhar nessa loja e está a ser uma 

experiência muito gratificante.  

Considero importante que haja este tipo de serviços, os Clube de Emprego e UNIVA, a funcionar a nível local. Penso 

que é uma mais-valia para quem está desempregado e pode usufruir de um acompanhamento mais personalizado.“ 

 

 

O IEM participa no fórum da empregabilidade da UMa – de 12 a 16 de maio 

 

Nos dias 12 a 16 de maio, o IEM irá participar no “II Fórum da 

Empregabilidade” promovido pelo Observatório do Emprego e 

Formação Profissional da Universidade da Madeira, que prevê a 

realização de sessões de informação e de debate e o atendimento 

presencial de interessados. 

 

No âmbito das sessões, o Dr. Sérgio Silvestre, psicólogo e Técnico 

Superior do IEM, irá intervir no dia 12, pelas 15h00, sobre o tema 

“Competências profissionais vs. necessidades do mercado”. 

 

Estaremos à sua espera no Campus Universitário da Penteada para 

esclarecer as suas dúvidas e divulgar os apoios que disponibilizamos 

para potenciar a inserção profissional de desempregados. 
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Conheça as competências mais valorizadas pelos empregadores 

Sérgio Silvestre, psicólogo e Técnico Superior do IEM 

A atual conjuntura económica-financeira e os níveis elevados de desemprego, com prevalência para números recorde 

de desemprego jovem, tornaram o mercado laboral numa verdadeira selva competitiva. 

Os requisitos exigidos outrora, já não são suficientes para assegurar uma inserção no mercado de trabalho, sem 

sobressaltos nem dificuldades por parte dos candidatos a emprego.  

Mas foquemo-nos naqueles que terminam a sua formação académica e ambicionam conseguir um emprego.  

Para estes o “jogo” mudou totalmente nos últimos anos, de uma geração em que uma formação superior era 

garantia de emprego e melhor salário face aos restantes candidatos, chegamos a esta nova realidade em que por 

vezes o “canudo” é insuficiente, por vezes é encarado como habilitação a mais para a função ou até nalguns casos 

formação desadequada para a função. 

Num estudo recente da Hays, sobre o mercado laboral em Portugal (Guia do Mercado Laboral 2014), podemos 

observar uma análise atenta à mudança de paradigma no emprego e compreender melhor a incontornável gestão de 

expectativas que deve ser feita no mercado de trabalho atual.  

Quando questionados sobre o que procuram num candidato 

ideal, as empresas na sua grande maioria prefere a 

experiência à formação académica, numa clara 

demonstração que o mercado valoriza competências já 

adquiridas, que possam trazer retorno mais imediato ao 

negócio. 

Relativamente à importância de diferentes skills, a 

proatividade, as competências técnicas e a capacidade de 

trabalho são as três mais referenciadas pelos 

empregadores, neste estudo.  

 

Fonte: Guia do Mercado Laboral 2014 - Hays 

No caso específico da proatividade, a esmagadora maioria dos empresários é quase unânime e referir uma clara 

predileção por profissionais com iniciativa na resolução de problemas e no cumprimento das suas tarefas. 

Analisada a perspetiva dos que procuram contratar, importa agora observar a comparação realizada entre as 

competências que as empresas procuram com as que os candidatos afirmam poder oferecer (segundo parâmetros de 

autoavaliação), surgem discrepâncias muito interessantes.  
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Fonte: Guia do Mercado Laboral 2014 - Hays 
 

É interessante verificar que Skills como ética/valores, apetência para trabalhar em equipa, competências técnicas, 

proatividade e o potencial de crescimento parecem ter mais procura por parte das empresas do que oferta por parte 

dos candidatos. Por outro lado, Skills como polivalência, gestão de equipas, perfil de liderança, capacidade de 

adaptação e atenção ao detalhe, têm mais oferta que procura.  

No que diz respeito às competências linguísticas, o 

Inglês é claramente o idioma estrangeiro mais 

valorizado pelos empregadores. No entanto, importa 

referir que quase uma em cada duas empresas já 

considera o Castelhano importante para o seu negócio 

– facto a ter especial atenção por parte dos candidatos 

à procura de emprego e que tenham intenção de 

aprimorar o seu portefólio com alguma formação 

linguística.  

 

Fonte: Guia do Mercado Laboral 2014 - Hays 
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Obviamente, que o conjunto de atributos que constituem o perfil ideal do candidato a emprego, poderá variar 

consoante o sector de atividade, o tipo de função, a senioridade do cargo e até mesmo a cultura empresarial. Os 

requisitos de uma função comercial ou técnica são muito diferentes, do mesmo modo que a um profissional de 

atendimento ao público não serão exigidas as mesmas competências necessárias a um gestor de equipas. 

Ainda assim, analisando toda esta informação podemos destacar um conjunto de competências/skills que reúnem 

grande consenso entre os empregadores e poderá preparar melhor os candidatos para a procura de emprego. Deste 

modo podemos dizer, que o melhor candidato seria, então, experiente na função, proactivo, com competências 

técnicas adequadas e capacidade de trabalho. Teria de conjugar ainda, uma orientação para o cumprimento de 

objetivos específicos, elevado sentido ético e conhecimentos de idiomas, sobretudo de inglês e castelhano. 

 

“Carreira: quero, posso e escolho” – Formação na Camacha 

 

Entre os dias 21 de maio e 6 de junho, decorrerá uma ação 

de formação de marketing pessoal, com vista a dotar os 

desempregados com ferramentas essenciais para a procura 

de emprego. As várias sessões estão agendadas para a Casa 

do Povo da Camacha, no horário das 9h às 12h30. 

Esta formação destina-se a pessoas desempregadas com 

idades compreendidas entre os 18 e 30 anos, detentoras de 

habilitações de nível secundário (12º ano). 

De forma a promover uma abordagem multivariada e 

abrangente, esta ação de formação contará com a 

participação da Risoland Madeira (especialistas em 

Risodinâmicas) e de 4 animadores de Clubes de Emprego e 

Unidades de Inserção da Vida Ativa (UNIVA) da Região. 

Para proceder às inscrições ou obter mais informações 

contacte: 
 

Dr.ª Alícia Teixeira, animadora da UNIVA da Casa do 

Povo da Camacha.  

Tel.: 291 922 306 - email: univacamacha@sapo.pt 

Dr.ª Algerina Basílio, animadora do Clube de Emprego da 

Casa do Povo do Caniço. 

Tel.: 291 932 508 - email: clubempregocpc@gmail.com 
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Sessão de sensibilização subordinada ao tema "Subsídio de Desemprego" - Funchal 

 

 

No âmbito do apoio disponibilizado a todos os utentes, numa perspetiva de 

informação e tomada de consciência no processo de inserção ou reinserção no 

mercado de trabalho, o Clube de Emprego Fundação AMI – Porta Amiga do 

Funchal vai realizar no próximo dia 22 de Maio, uma sessão de sensibilização 

subordinada ao tema "Subsídio de Desemprego".  

Esta sessão visa desmistificar alguns conceitos erróneos acerca desta prestação social, alertar para as várias 

obrigatoriedades dos candidatos e elucidar sobre as condições de acesso à medida. 

Para mais informações contacte a animadora do Clube de Emprego, a Dr.ª Conceição Ladeira. 

Tel.: 291 201 090 – email: clubeemprego.ami@gmail.com 

  

Sessão de informação: Volta de apoio ao emprego 

 

No próximo dia 28 de maio, o IEM irá colaborar na sessão de informação e 

formação  “Volta de apoio ao Emprego” promovida pelo Centro de 

Informação Europe Direct Madeira. 

 

Estão previstas as intervenções do Dr. Sidónio Fernandes, Presidente do 

IEM, sobre a Garantia para os jovens, e da Dra. Inês Mendonça, 

Conselheira de Rede Eures na Região. 

 

A sessão decorrerá no Auditório do Museu da Casa da Luz – EEM, entre as 

9h15 e as 13h00.  

A Entrada é livre mas sujeita a inscrição, em: 

http://europedirectmadeira.wix.com/vae2014 

 

 

 

Sessão de informação sobre a Rede Eures na DRQP: “A mobilidade Profissional, por onde começar” 

 

 

 

Os alunos da DRQP irão beneficiar, no dia 4 de junho, de uma sessão de 

informação no âmbito da Rede Eures, com o objetivo de os sensibilizar 

para a mobilidade europeia mas também para os diversos apoios 

disponibilizados pelo IEM, sobretudo os dirigidos para os jovens. 

 

Foto: Sessão realizada no ISAL, em 16 de abril 
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Newsemprego Nº 6 – Maio 2014  Faça-nos chegar os seus comentários e sugestões  

Ação de informação sobre os apoios à criação de emprego   

 

O IEM continua a realizar ações de divulgação dos programas de emprego. Aproveite para colocar as suas dúvidas.  

 
 

Data / Hora Destinatários Temas 

12 de junho, 

às 15h00 
Empresários 

- Incentivos à Contratação 

- Estágios Profissionais 

- Programa Experiência Jovem 

- Vida e Trabalho 

19 de junho, 

às 15h00 

Desempregados 

Empreendedores 

- Programa de Estímulo ao Empreendedorismo de Desempregados 

- Criação do Próprio Emprego, por beneficiários de prestações de 

desemprego 
 

Inscreva-se! 

 

Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM 

Dr. Feliciano Perestrelo  

Tel.: 291 213 260/1 - Email: dppe@iem.gov-madeira.pt 
 
O IEM está disponível para realizar estas sessões a grupos organizados, por solicitação dos interessados. 

 
 

 

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 
 

Se pretende subscrever ou cancelar a newsemprego, clique aqui 
 

Para imprimir este número, clique aqui 
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