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O IEM criou um novo programa de emprego para combater o Desemprego Jovem: O PROJOVEM 

 

O IEM criou, no passado dia 6 de agosto, o Programa 

PROJOVEM, no âmbito do compromisso assumido pelo 

Governo Regional através do Garantia Jovem, de assegurar 

uma oportunidade, seja de estágio, emprego, educação ou 

formação profissional, aos jovens no prazo de 4 meses 

após ficarem desempregados ou de saírem da educação 

formal. 

 

 

O PROJOVEM visa colocar um maior número de jovens desempregados, com idade entre os 18 e os 24 anos, no 

mercado de trabalho, melhorando as suas competências, iniciativas e autonomia.  

Tendo em atenção os níveis de qualificação dos jovens, estão previstas 2 medidas no âmbito do PROJOVEM: o 

Experiência Garantia e Estágio Garantia, que, ao proporcionarem uma experiência profissional complementar à sua 

qualificação pré-existente, potenciam a empregabilidade dos jovens. 

Este programa incute um papel mais ativo aos jovens e capacita-os com um novo instrumento na procura de emprego, 

uma vez que se tornam o principal agente na candidatura e prossecução do programa.  

 

PROJOVEM 

Medida 

PROJOVEM 
EXPERIÊNCIA GARANTIA ESTÁGIOS GARANTIA 

Nível de 

Qualificação 
2 ou 3 do QNQ Igual ou superior a 4 do QNQ 

Duração 6 meses 9 meses 

Direitos dos  

Participantes 

Bolsa mensal, em função do nível de qualificação 

Subsídio de alimentação 

Passe social 

Seguro de acidentes de trabalho 

Os participantes são abrangidos pelo regime geral da Segurança Social dos 

trabalhadores por conta de outrem. 
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Entidades 

sem fins 

lucrativos Bolsa mensal 

Seguro de acidentes de trabalho 

Encargos da entidade enquadradora 

decorrentes da inscrição do 

participante na Segurança Social 

Bolsa mensal 

Seguro de acidentes de trabalho 

Encargos da entidade enquadradora 

decorrentes da inscrição do 

participante na Segurança Social Entidades 

com fins 

lucrativos 85% da bolsa mensal 

Seguro de acidentes de trabalho 

 

Estão abertas as candidaturas por parte dos jovens interessados - Saiba mais 

As entidades que estejam interessadas em proporcionar um estágio ou experiência no âmbito do PROJOVEM, podem 

manifestar a sua disponibilidade ao IEM. 
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9060-027 FUNCHAL 

Tel.: 291 213 260/1 

Fax: 291 220 014 

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

 

 

 

 

 

 

Estão abertas as candidaturas ao Programa de Ocupação Temporária de Desempregados 

 

Com a criação do Programa de Ocupação Temporária de Desempregados, o IEM incorpora num único programa os 

anteriores programas ocupacionais (POTS, POD e POS), com o objetivo de agilizar e harmonizar procedimentos e de 

introduzir a contribuição das entidades enquadradoras, no pagamento dos subsídios de alimentação e transporte devidos 

aos desempregados abrangidos. 

Este programa mantém como finalidade o combate à inatividade prolongada dos desempregados, proporcionando-lhes 

uma ocupação por um período máximo de 12 meses, salvo desempregados com mais de 55 anos, que pressupõe a 

realização de tarefas úteis à coletividade, e que tenham interesse de natureza social. Esta ocupação contribui para a 

melhoria das competências profissionais e empregabilidade dos desempregados, e evita o seu afastamento do mercado 

de trabalho. 

Estão abertas as candidaturas por parte das entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos. - Saiba mais 

 

 

Leia o testemunho de Ricardo Silva, que foi contratado pelo Clube Escola da 

Levada na sequência de um Programa Ocupacional para Desempregados – POD 

 

 

 

Como teve conhecimento do Programa Ocupacional e o que significou para si? 

A iniciativa partiu da direção do Clube Escola da Levada. Na verdade, fui 

convidado pelo Clube para ser treinador dos escalões de formação na 

modalidade de Voleibol. O Clube precisava de alguém para treinar os seus jovens 

e não só, também para desenvolver o clube nas várias modalidades e atividades 

desportivas, perceberam que eu reunia as condições necessárias para fazer este 

programa de 9 meses, o que foi importante para mim pois já estava sem 

emprego há dois anos. 

A partir do início do programa correu tudo muito bem, o 

acolhimento no Clube foi muito bom e pude contar com o 

apoio de todos os colegas da instituição para terminar o curso 

de Técnico de Gestão Desportiva que tinha iniciado enquanto 

estava à procura de emprego. Quando o período de ocupação 

estava a terminar, surgiu a oportunidade de ficar, contando 

com o prémio de emprego atribuído a quem contrata no final 

do programa. 

A área do desporto é muito complicada pois os clubes e 

associações não têm recursos e quase não podem 

contratar ninguém neste momento. Posso dizer sem 

qualquer dúvida que se não fosse pelo apoio do IEM não 

teria tido esta hipótese. Mesmo que no futuro as 

dificuldades financeiras do Clube não permitam que 

continue aqui, foi uma experiência valiosa, que 

acrescento à minha formação. 
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Deixa algum conselho aos desempregados da Região? 

Sim, que se inscrevam no IEM, porque podem surgir estas 

oportunidades. Participem neste programa, pois embora seja 

apenas temporário, pode ser realmente importante para 

muitas pessoas.  

 

 

É sempre muito melhor do que ficar em casa, deprimidos, 

situação em que acabam por não procurar emprego e a 

viverem dependente de outros. E até pode ser que, como 

eu, consigam ficar depois do programa. 

 

Histórias de sucesso: A Creche do Livramento 

 

Após ter sido surpreendida por uma situação de desemprego, e 

ansiosa por reverter rapidamente a situação, Tânia Camacho 

abraçou um projeto ambicioso, recorrendo aos apoios facultados 

pelo IEM. 

A empreendedora aceitou falar-nos sobre a sua experiência. Leia 

o seu testemunho: 

A Creche do Livramento surgiu no final de 2010 numa situação em 

que encontrava-me desempregada, com vontade de trabalhar e de 

criar o meu próprio posto de trabalho, numa área que sempre me 

motivou: a educação. 

Tendo conhecimento de um espaço disponível para alugar, já 

preparado para a atividade de infantário, procedi de imediato a 

um estudo de mercado, com o objetivo de averiguar as 

necessidades locais. Com este estudo, verifiquei que não havia 

nenhuma creche nas freguesias do Livramento e Monte. Apurei 

ainda, junto da Secretaria Regional da Educação, que a grande 

carência não residia nos jardins-de-infância e infantários, mas sim 

nas creches, pelo que avancei com o projeto empresarial nesta 

valência, pois sabia que o meu projeto empresarial ia de encontro 

aos interesses da população, e tinha grande enfoque a nível 

social. 

A nossa qualidade e a confiança demonstrada na nossa creche 

levaram à sua evolução rápida e natural para infantário, tendo 

passado a incluir a valência de jardim-de-infância, permitindo-nos 

dar continuidade ao projeto educativo iniciado. 

 

 

 

 

Inicialmente a equipa era constituída por 6 

elementos, mas contamos atualmente com uma 

equipa constituída por 15 elementos, divididos por 

salas de berçário, transição, jardim-de-infância, apoio 

administrativo e auxiliares de limpeza. 
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Os fáceis acessos, as questões de segurança todas 

salvaguardadas, a interação constante com pais e famílias, 

a variedade de atividades extracurriculares de 

enriquecimento pessoal e a ajuda às famílias através dos 

apoios sociais, permitem olhar o estabelecimento como 

uma opção muito válida para os pais que valorizam a 

educação dos seus filhos. 

Mas entre os pontos fortes, destacamos sobretudo toda a 

equipa de trabalho, que permite implementar o nosso 

projeto educativo de uma forma dinâmica, ajudando as 

crianças no seu processo formativo, num processo de 

excelência diferenciado e individualizado de acordo com 

as necessidades de cada criança e família. 

A nível pessoal, posso dizer que me sinto realizada por 

ter atingindo este objetivo, e que tenho com muita 

vontade e determinação em ultrapassar todas as 

dificuldades para dar continuidade a este projeto, para 

que seja possível através da educação, melhorar e fazer 

evoluir a sociedade.  

É muito entusiasmante contribuir para a aprendizagem 

dos bebés e crianças, acompanhando a sua evolução. 

Como descreve a sua relação como o IEM? 

A relação com o IEM é excelente e tem-se demonstrado 

uma parceria fundamental para o nascimento do  

 

conceito, para a passagem da ideia à realidade, através dos 

diversos programas e apoios que o IEM disponibiliza.  

Posso mesmo afirmar que sem os apoios concedidos era 

quase impossível criar um projeto neste âmbito. 

Os programas do IEM permitem a colocação de pessoas que 

estão numa situação de desemprego, em ambiente de 

trabalho, e apresentam-se como uma mais-valia de âmbito 

pessoal e social. 

 

Que conselho(s) deixa às pessoas que estejam atualmente a 

ponderar criar o seu próprio emprego? 

Às pessoas que estejam atualmente a ponderar criar o seu 

próprio emprego, o conselho que posso deixar, com base na 

minha experiência, é acreditarem nas suas capacidades, 

assumirem o risco e irem em frente, ultrapassando todas as 

dificuldades que em todas as etapas da vida nos surgem. 

Todos os medos deverão ser enfrentados e os obstáculos 

devem ser bem avaliados. Diversos aspectos relacionados 

com o tipo de negócio e a localização devem ser alvo de 

estudo, e, caso demonstre ser minimamente viável, então há 

que ter coragem para acreditar e arriscar. Aconselho a toda a 

gente que crie o seu próprio emprego, desde que seja um 

projeto bem estruturado e planeado. Não espere, faça você 

mesmo. 

Para além do apoio ao investimento concedido pelo IEM, desde o seu arranque, a Creche do Livramento, agora 

Infantário, beneficiou de apoios financeiros para a contratação de 5 colaboradores e recebeu 6 jovens no âmbito de 

programas temporários para aquisição de experiência profissional. 

 

Aproveitamos para colocar algumas questões à Dra. Tânia Camacho e à jovem Liliana Abreu, sobre a sua participação no 

Programa Experiência Jovem (PEJ), que levou à sua contratação posterior. 
 

Dra. Tânia Camacho, responsável pelo Infantário do Livramento 

 

Como teve conhecimento destes Programas? 

Tive o conhecimento de todos os programas através da 

divulgação por parte da equipa de trabalho do IEM, sempre 

inexcedíveis no apoio e colaboração. 

 

Que funções desempenham as pessoas integradas com o 

apoio do IEM? 

Vieram ocupar lugares no quadro de auxiliares de receção, 

auxiliares de limpeza e auxiliares de educação. 
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Como se tem refletido na empresa a integração destas 

pessoas?  

A integração das pessoas tem-se processado de uma forma 

muito boa, são recursos humanos com um válido e 

excelente contributo para o normal funcionamento do 

Infantário. Valorizam os seus objetivos, identificam-se com 

os valores do Infantário e nunca encontraram problemas de 

adaptação. A aprendizagem faz-se de forma gradual e 

sustentada na capacidade das pessoas e nas suas mais-

valias. 

Em que sentido os programas do IEM a incentivaram a dar 

uma oportunidade profissional a estes desempregados? 

Por um lado, estes programas permitem conhecer as 

competências das pessoas em contexto real de trabalho, e  

 

permitem uma maior aproximação aos trabalhadores 

desempregados e às suas capacidades.  

Por outro lado, com estes programas podemos contribuir 

para melhorar o contexto social das pessoas e da 

sociedade, fornecendo-lhes uma oportunidade profissional. 

Todos merecem uma oportunidade e esta parceria permite 

favorecer esse desígnio. 

 

Aconselharia outros empresários a candidatarem-se aos 

programas do IEM? 

Aconselharia a 100% outros empresários a seguirem este 

exemplo, e a candidataram-se aos programas do IEM, no 

sentido de promoverem nas pessoas uma oportunidade e 

experiência em contexto laboral. 

 

Liliana Abreu, integrada após participação no Programa Experiência Jovem 

 

 

 

Como teve conhecimento deste Programa? 

À semelhança de tantos outros jovens da minha idade, eu estava à procura 

de uma primeira oportunidade de trabalho, há cerca de um ano e meio, 

quando, através de uma visita ao Instituto de Emprego da Madeira, tive 

conhecimento de um novo programa para jovens que estavam à procura 

da primeira experiência profissional. 

Fiquei muito motivada com o programa e resolvi inscrever-me na 

esperança de que algo surgisse, pois seria sempre uma mais-valia em 

termos profissionais para mim. 

Tive a oportunidade de efetuar o programa na área que tanto ambicionava, que era com crianças. Fui muito bem 

acolhida na empresa e após a conclusão do programa, foi-me facultado um contrato de trabalho. 

 

Recomendaria esta oportunidade a outros jovens? 

Pela excelente oportunidade que tive, recomendaria esta oportunidade a outros jovens, pois foi muito enriquecedor, pela 

aquisição de novas experiencias, de novos métodos e técnicas de trabalho e acima de tudo, porque serviu-me de rampa de 

lançamento no mercado de trabalho. Estou muito feliz. 

 

- Veja a página do Infantário do Livramento no Facebook 

- Saiba mais sobre o Programa de Estímulo ao Empreendedorismo de Desempregados 
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Histórias de sucesso: A Jardins Palma Real 

 

 

Fruto de uma paixão pela arte de jardinar e ainda pela necessidade de 

realização pessoal e pela vontade enorme de conquistar o seu lugar no 

mercado de trabalho, em 2010, a empresa Palma Real foi constituída, 

com o apoio imprescindível do Instituto de Emprego da Madeira, 

pelos empresários Johnny Pereira e Lisette Pinheiro, dois jovens que 

decidiram apostar no sector da jardinagem para poderem fugir à 

emigração. 

Apesar de sediada na Calheta, onde existia uma grande lacuna em 

empresas de jardinagem, a Palma Real, Lda executa trabalhos de 

manutenção em casas particulares e condomínios, instalação de 

sistemas de rega, desmatação e limpeza de terrenos e abate de 

árvores de pequeno e grande porte, em toda a Região. 

Os jovens empresários analisaram o mercado e viram que era neste segmento que 

poderiam ter uma oportunidade de negócio e fugir às dificuldades que atravessavam. 

Confessam que foi preciso remar muito e contra uma maré de carência laboral e 

financeira que também lhes bateu à porta. 

Atualmente a atividade permite-lhes respirar de alívio. Recordam que antes de se 

lançarem no ramo, esgotaram todos os cartuchos que dispunham numa procura 

constante por um emprego que irremediavelmente tardava em chegar, confessando 

que sempre encontravam as portas fechadas: “Nessa altura o desalento começou 

apoderar-se e o sentimento de emigrar chegou a pairar”, reconhecem, recordando 

que esse tempo foi, sem sombra de dúvida, uma experiência de vida que os marcará 

para sempre. 

No entanto, passo-a-passo, dizem que a empresa tem conquistado o reconhecimento 

e a confiança da clientela, permitindo-lhes alcançar outros patamares, reforçando e 

consolidando um lugar no mercado empresarial. 

O sucesso da Palma Real, confidencia o sócio-gerente, passa por manter “o rigor e a 

qualidade na realização do nosso trabalho. Tem sido esse o objetivo. Tentamos 

garantir a maior satisfação dos nossos clientes e, hoje, contamos com uma carteira de 

clientes significativa e que nos permite encarar o futuro com alguma tranquilidade”. 

O jovem empresário revela que numa época onde todos procuram efetuar cortes, 

nota que os madeirenses não fogem a esta regra. Os clientes tentam suprimir gastos 

nos serviços que entendem não serem essenciais. Para este empreendedor calhetense 

é natural que se pense que um jardim de uma casa não seja primordial. Contudo, os 
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clientes acabam por compreender a necessidade de obter um serviço de jardinagem 

justamente por verificarem, em primeiro lugar, a qualidade e profissionalismo de 

quem executa o serviço e pela falta de tempo que muitos clientes acabam por ter. 

Jonhny Pereira diz que percebeu desde cedo como funcionava este tipo de mercado, 

muitas vezes demasiado inconstante pela necessidade que as famílias têm em querer 

poupar: “Era preciso oferecer uma disponibilidade nas 24 horas do dia e nos sete dias 

da semana”.  

Na sua análise ao mercado entendeu que a justiça da prática dos valores a cobrar era 

um fator determinante no sucesso da sua empresa, bem como em garantir uma 

carteira de clientes significativa e quase fidelizada. 

“Em primeiro lugar assegurar a qualidade. Os clientes preferem, normalmente, pagar 

mais um pouco mas ter um serviço premium. Depois, ajustar os preços à crise em que 

nos encontramos. Percebemos o esforço que as famílias e algumas empresas que nos 

solicitam atravessam, daí que tenhamos refletido e decidido baixar a linha do lucro”, 

afirma, ciente de que a medida tem proporcionado a estabilização do volume de 

trabalho. 

O empresário destaca ainda a importância da obtenção de bons parceiros e amigos 

para o contínuo crescimento. “Este é também um ramo de negócio em que a 

publicidade se faz através do trabalho. Os nossos maiores promotores são os nossos 

amigos e clientes”. 

No início a empresa garantiu a ocupação de dois desempregados de longa duração, 

mas rapidamente este número passou para o dobro. Atualmente, em dias de maior 

agendamento, estes números duplicam.  

 

 

Os empresários estão cientes dos picos altos e baixos, resultantes da sazonalidade e dos momentos de atividade mais 

reduzida, especialmente no Inverno, ainda assim a Lisette tem um discurso otimista: “É uma questão de paciência, 

enquanto chove as ervas daninhas crescem”, ironiza. 

Quando confrontados com a realidade difícil em que o país se encontra, Johnny Pereira reconhece os obstáculos que dela 

resultam, mas, sempre com os pés bem assentes na terra, mostra-se confiante e acreditando que depois da tempestade 

virá a bonança para todos. Apesar de tudo, é perentório em afirmar: “não deixaremos cair por terra o sonho de ser bem-

sucedidos”. 

Hoje, sem qualquer receio, dizem que a decisão de se tornarem empresários, num sector altamente volátil, foi uma 

aposta ganha e que serviu igualmente para ultrapassar a difícil conjuntura e vencer a desconfortável situação de 

desemprego em que se encontravam. 

 

- Veja a página da Jardins Palma Real no Facebook 

- Saiba mais sobre o Programa de Estímulo ao Empreendedorismo de Desempregados 
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Cursos de Marinheiro e Patrão Local, em Ponta do Sol 

 

Com o intuito de proporcionar uma alternativa aos 

desempregados ou aos amantes da náutica de recreio, o Clube de 

Emprego do Centro de Cultura e Recreio Pontassolense está a 

receber inscrições para as formações de Marinheiros e Patrão 

Local, que terão lugar na mesma associação, em horário pós-

laboral e com início previsto para final de setembro. 

Esta parceria entre o Clube de Emprego e a escola naútica Radar 

Virtual já formou mais de 30 novos navegadores nos últimos 

meses, sendo vista como uma alternativa de formação que poderá 

abrir portas ao mercado de trabalho, num meio turístico banhado 

pelo mar em todos os “quadrantes”, como é o caso da nossa ilha. 

Todos os interessados em realizar inscrições ou obter informações 

deverão contactar através do telefone 291 976 605 / 964 326 731.  

 

 

Ação de informação sobre os apoios à criação do próprio emprego / empresas 

 

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

 

Data/Hora 
- 15 de outubro, pelas 15h00 

- 18 de novembro, pelas 15h00 

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 

Local Rua da Boa Viagem, 36 - Funchal 

Temas 

- Programa de Estímulo ao 
Empreendedorismo de 
Desempregados  

- Criação do Próprio Emprego, por 
beneficiários de prestações de 
desemprego 

 

 

 

Workshop para jovens na Ponta do Sol: “No Caminho das Oportunidades”…  

 

Está atualmente a decorrer, o 1º workshop organizado pelo Clube de Emprego da Ponta do Sol, sobre o tema “No 

Caminho das Oportunidades”…, dirigido a jovens à procura do primeiro emprego. 
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Este workshop prevê 4 dias de atividade, abrangendo uma 

componente de formação teórica, a decorrer nas 

instalações do Clube de Emprego, e uma componente 

prática, desenvolvida na sede de empresas parceiras do 

Clube neste projeto.  

Para além de fornecer conhecimentos e ferramentas que 

lhes permitam desenvolver e rentabilizar a capacidade de 

autogestão da sua carreira, esta iniciativa visa proporcionar 

algumas experiências profissionais aos jovens, permitindo-

lhes um contacto direto com algumas empresas do 

concelho da Ponta do Sol. 

O nosso objetivo é que as empresas conheçam os jovens e 

que os possam vir a recrutar num futuro próximo. 

 

Se estás interessado em participar no próximo workshop, 

dirige-te ao Clube de Emprego da Ponta do Sol, situado no 

Centro de Cultura e Recreio Pontassolense, ou entra em 

contacto pelo telefone 291 976 605. 

 

 

Sessão Teórica: Motivação para o trabalho e promoção da 

autoestima, proferida pelo empresário Orlando Sousa 

 

 

Sessão Prática: Empresa Acolhedora - Barquipan, Padaria e 

Pastelaria - Calheta 

 

 
 

 

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 

 
 


