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Contratação 
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Temporária de 

Desempregados 

Empresas de Inserção  

Vida e Trabalho  

 

Informação e 

orientação profissional  

Clubes de Emprego e 
UNIVA  

Proteção no 

desemprego 

Trabalhar/recrutar na 

Europa 

 
O IEM 
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informações  
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Quem somos  

Estatísticas  

Links de interesse 

 

Estão abertas as candidaturas ao novo programa de Estágios Profissionais 

 

Foi publicada a Portaria 230/2014 de 11 de dezembro que estabelece a nova regulamentação deste programa. 

 

 

 

 

 

Se é uma entidade que necessita de 

recrutar trabalhadores qualificados, 

informe-se sobre as condições do 

programa 
 

 Entidades públicas 

Entidades privadas 

Sem fins 
lucrativos 

Com fins 
lucrativos 

Participantes 

Dos 18 aos 35 anos 
(inclusive) 

Dos 25 aos 35 anos (inclusive) 

Desempregados à procura de 1º emprego ou com 
experiência profissional na área de qualificação não 
superior a 6 meses, desde a obtenção da qualificação. 

Com qualificação igual ou superior a 4 do QNQ 

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. 

Comparticipação 
do IEM nos 
encargos 

Bolsa mensal 

Seguro de acidentes de trabalho 

Encargos da entidade enquadradora 
decorrentes da inscrição do 
participante na Segurança Social 

80% da bolsa 
mensal 

Seguro de 
acidentes de 
trabalho 

 

 

Programa Formação-Emprego: O novo hotel da Calheta aposta na formação dos colaboradores 

 

A nova unidade hoteleira localizada na 

Calheta, o "Saccharum Hotel Resort & 

SPA", que abre na próxima primavera, 

quer apostar na formação dos seus 

novos colaboradores de modo a garantir 

um padrão de qualidade no serviço a 

prestar aos seus clientes. 

Esta nova unidade pretende recrutar 

cerca de 70 colaboradores nas mais 

diversas áreas profissionais do setor de 

hotelaria, com particular incidência as 

áreas de receção, cozinha, bar e 

restaurante e housekeeping. 

 

 

Saccarum Hotel Resort & SPA 
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Rua da Boa Viagem, 36 
9060-027 FUNCHAL 

Tel.: 291 213 260/1 

Fax: 291 220 014 

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

 

 

Desta forma a Administração da empresa promotora, Calhetur Empreendimentos turísticos e imobiliários, Lda. 

do Grupo AFA, viu no Programa Formação-Emprego uma oportunidade de garantir um recrutamento de 

colaboradores da zona oeste da Madeira e em simultâneo garantir formação que proporcione a estes a melhoria 

e novas competências profissionais. 

“O processo de recrutamento tem decorrido de modo célere, sustentado em entrevistas que possibilitam uma 

triagem dos potenciais colaboradores em função dos critérios que foram definidos para o recrutamento. 

Entendemos que este programa é uma oportunidade para empresas como a nossa, em que a mão-de-obra 

qualificada é um ativo e que a nossa prestação de serviços depende essencialmente dos níveis de motivação e 

qualidade dos nossos colaboradores. A diferenciação do nosso produto far-se-á pela qualidade e nível profissional 

dos nossos colaboradores. 

Esperamos com a entrada em funcionamento do Saccharum assim como com a nossa outra unidade hoteleira, 

Hotel Calheta Beach, manter a parceria com o IEM, porque entendemos que é através da formação que seremos 

capazes de manter os altos níveis de motivação e profissionalismo que as nossas equipas impõem no seu dia-a-dia, 

na execução das suas tarefas.” 

Bruno Freitas 

Administrador para a área hoteleira do Grupo AFA 

- Saiba mais sobre o Programa Formação-Emprego 

 

Histórias de sucesso: A Adorable Journey 

 

Um tratamento muito fish 

Em janeiro de 2012, e face às poucas vendas de automóveis que 

vinham alcançando, Abel Gonçalves percebeu que iria ficar 

desempregado brevemente. “Foi então que comecei a magicar 

soluções para assegurar as obrigações que tinha assumido. 

Cheguei à conclusão que os negócios que sobreviviam eram das 

áreas da saúde e do turismo e tentei enquadrar isso no que eu 

gosto”. E isso tinha de ser a “bicharada” pois desde a mais tenra 

idade que Abel tinha a paixão por todos os animais, tendo chegado 

a ter vários cães e aves e mais de 180 peixes. 

Assim, foi pesquisar na internet sobre negócios associados a 

peixes. Foi desta forma que descobriu os peixes Garra Rufa, mais 

conhecidos como “peixes-médicos” ou “Dr. Fish”, e o seu uso na 

Ictioterapia. 
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A Ictioterapia é um tratamento natural de limpeza de pele recomendado tanto para fins estéticos de 

embelezamento de pele, remoção de verrugas e calos, como para casos de psoríase, fungos, pé diabético, acne, 

eczema, entre outros males. A maravilha destes peixes reside não só na sua capacidade de eliminar peles mortas, 

mas também numa substância que processam, a antracina, que ajuda no rejuvenescimento da pele deixando-a 

sedosa. 

 

Abel Gonçalves  

Empresário da Adorable Journey 

 

Com mais pesquisas percebeu que havia mais de 6.000 residentes na 

Madeira com psoríase, a que se somam todas as pessoas com problemas 

de pele, e concluiu que teria potencial para estabelecer um negócio, pois 

ofereceria uma solução mais eficaz, agradável e muito mais económica do 

que os cremes habitualmente receitados. 

Ao gosto pelos animais, acrescenta agora um novo fator de motivação: 

poder ajudar os outros. 

Após um ano, este empresário sente que ganhou segurança no cuidado dos 

peixes e fala com orgulho e vaidade da sua boa forma. Embora não possa 

ainda respirar de alívio face ao investimento que realizou, tem consciência 

que o negócio está a crescer aos poucos e tem ambições elevadas para o 

seu projeto e tem planos para garantir a manutenção de outros locais que 

queiram fornecer este serviço, procurando evitar a todo o custo que se 

percam os preciosos peixes. 

Os principais desafios continuam a ser a divulgação, pois basta uma sessão 

para as pessoas ficarem conquistadas. O boca-a-boca tem vindo a ser o 

principal fator de crescimento, apesar dos esforços de divulgação do 

empresário, nomeadamente junto aos gabinetes de dermatologia. Quanto 

ao sucesso do seu projeto, Abel Gonçalves não tem a menor dúvida: “O 

amor pelos peixes e sobretudo a sua eficácia dos peixes”. 

 
 

Sem conhecimentos anteriores nem experiência 

profissional na área ou como empreendedor, como fez 

para avançar com este projeto? 

Nas minhas pesquisas contactei entidades que 

forneciam estes serviços, com vista a obter apoio para 

me lançar. Um destes contactos, com um empresário 

com vários estabelecimentos na zona norte de 

Portugal, foi fundamental. Pude contar com o seu apoio 

em todas as fases e ainda hoje em dia sentimos que 

somos parceiros nesta aventura. Fiz também uma 

 

Que conselho deixa aos desempregados que tenham 

uma ideia de negócio? 

Que apostem com gosto. É essencialmente isso. E que 

não tenham medo da burocracia, pois as coisas têm um 

processo e regras, mas se formos de boa-fé e 

cumprirmos o que nos pedem, tudo correrá bem. 

Infelizmente, eu sofri uns entraves que atrasaram o 

meu arranque, mas não podemos generalizar nem 

considerar que tudo irá correr mal. 
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formação no Porto para aprender a cuidar dos peixes. 

Mas para avançar foi fundamental obter de uma só 

vez o montante global das prestações de desemprego 

a que tinha direito, através do apoio do IEM. Para 

além deste montante foi aprovado um subsídio ao 

investimento que me permitirá expandir a atividade 

brevemente. Mesmo sendo insuficiente para os custos 

iniciais, este apoio abriu-me as portas ao financiamento 

bancário, que de outra forma não teria obtido. 

 

A Adorable Journey é uma empresa que faz 

Ictioterapia com peixes Garra Rufa, e outros serviços 

na área da estética. Está situada na Rua da Praia, nº 

23- Funchal (atrás da GNR), Avenida do Mar. 

 

- Siga a página de facebook da Adorable Journey 

- Saiba mais sobre o Programa de Criação do Próprio 

Emprego 

 

Histórias de sucesso: A Confeitaria 

 

Somos doces no que fazemos 
 

Ficar desempregada foi uma surpresa para Mónica Encarnação, que 

era gerente de uma das lojas de uma conceituada pastelaria no 

Funchal.  
Apesar de abalada, não deixou cair os braços e no dia seguinte foi 

ao Instituto de Emprego. Nunca tinha sonhado em ter a sua própria 

pastelaria, mas vendo-se numa situação em que tinha de tomar 

decisões, nesse mesmo momento pediu informações sobre os apoios 

que o IEM concede aos desempregados com espírito empreendedor. 

A decisão foi rápida pois sabia que possuía a experiência profissional 

necessária e contava com o incentivo do namorado, César Cunha, 

que já tinha experiência como proprietário de uma pastelaria no 

Continente e como gestor de várias na Madeira. 

Mónica partiu com a premissa de que se conseguisse apresentar 

qualidade e diferenciação nos seus produtos, a sua pastelaria 

acabaria por ultrapassar as dificuldades. E assim foi. 

 

 

 

 

 

Começaram em abril de 2014 com 1 pasteleira, 1 padeiro e 2 funcionárias, para além da Mónica e do César. Os 

dois trabalhavam desde as 6h30 da manhã e só acabavam com as limpezas após as 2h00 da madrugada. “Não foi 

um sacrifício, foi mesmo correr por gosto. Mas foram tempos de muito cansaço físico e psicológico”, diz hoje a 

Mónica. 
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“A falta de experiência das funcionárias foi um desafio, pois fazíamos 

questão de um atendimento de cuidado e atencioso. Aos poucos 

fomos tendo mais aceitação e mais clientes, até que tivemos de 

expandir a loja, porque a zona de fabrico tornou-se pequena e as 

próprias montras eram poucas. Já tínhamos bolos em exposição por 

todo o lado. Agora temos 4 funcionárias de balcão, 2 pasteleiros e 2 

padeiros e tivemos de pôr uma empregada para a limpeza”. 

Quando abriu, há menos de 1 ano, as expectativas da Mónica e do 

César não eram altas, apesar de saberem bem o queriam fazer. Hoje 

planeiam abrir a próxima pastelaria. “Estamos a aguardar o momento 

certo e a estudar possíveis localizações. Ter a minha pastelaria não era 

o meu sonho, mas agora sinto verdadeiramente que há males que vêm 

por bem.” 

 

 

Que mensagem deixa aos desempregados que têm uma ideia de negócio? 

“Que não tenham medo mas, ao mesmo tempo, que tenham cuidado e pensem realmente se há mercado. Não 

abram só mais um café. Tenham atenção nos pormenores, que fazem toda a diferença, e apostem na qualidade e 

diferenciação do produto e no atendimento. 

Nós por exemplo, receávamos por não termos estacionamento, mas fizemos a aposta naquele local pois já 

tínhamos percebido que as pessoas estão dispostas a percorrer grandes distâncias de carro ou até a andar um 

pouco a pé para voltarem a um local de que gostaram e que consideram diferente”. 

Pode provar os doces e salgados de A 

Confeitaria na Avenida do Infante, 

Edifício Quinta Vitória, Loja AH, Funchal 

(em frente ao Casino da Madeira). 

 

 

- Siga a página do facebook de A Confeitaria 

 

- Saiba mais sobre o Programa de Estímulo 

ao Empreendedorismo de Desempregados 
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O IEM participa na Maratona das Competências 

O IEM participa na Maratona das Competências, promovida pela Competir. Esta ação destinada ao público em 

geral e desempregados inscritos no IEM irá decorrer nos dias 29 e 30 de janeiro e pretende abordar vários temas 

e casos de sucesso empresarial. 

 

Ciclo de Boas Práticas na Procura Ativa de Emprego na Ponta do Sol 

 

O Clube de Emprego do Centro de Cultura e Recreio Pontassolense 

tem previsto para o próximo mês de fevereiro, um ciclo de boas 

práticas na procura de emprego, em colaboração com outros 

animadores. 

Este ciclo foi projetado para optimizar as competências dos 

desempregados nas diversas fases da procura de emprego e pretende 

estabelecer uma rede de partilha de experiências e conhecimentos entre 

os participantes. Destina-se a pessoas com idade entre os 30 e 45 anos e 

com habilitações entre o 4.º e o 9.º ano de escolaridade.  

Inscreva-se! 

Clube de Emprego do Centro de Cultura e Recreio Pontassolense 

Dra. Susana Caetana 

Tel.: 291 976 605 - Email: clubedemprego-p.sol@hotmail.com 

 

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. 

 

Tema Destinatários Data Local 

- Programa de Estímulo ao 
Empreendedorismo de 
Desempregados 

- Criação do Próprio Emprego, por 
Beneficiários de Prestações de 
Desemprego 

Desempregados 
com espírito 
empreendedor 

19 de fevereiro, 
pelas 15h00 

Funchal, 

Rua da Boa Viagem, 36 

12 de março 
pelas 15h00 

- Programas de Estágios 
Profissionais 

- Programas de Experiência 
Profissional para Jovens 

Desempregados 
com menos de 25 
anos 

26 de fevereiro, 
pelas 15h00 

19 de março 
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. 
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Rede Eures: O IEM está a selecionar jovens para o programa The Job of my Life 

 

Através do Programa The job of my life, o Governo Alemão 

seleciona desempregados de outros países para formação 

profissional em empresas alemãs, com uma duração que 

pode chegar aos 3 anos. O programa abrange várias 

profissões mas tem-se dirigido especialmente aos setores da 

hotelaria, restauração e turismo, da construção civil e dos 

serviços pessoais. 

Se tens entre 18 e 27 anos, o ensino secundário completo e 

não concluíste nenhuma formação numa empresa ou um 

curso de mestrado, informa-te! 

 

 

 

Direitos e deveres: 4 novos locais para a cumprir o dever de apresentação quinzenal 

 

Desde o início de janeiro 4 Clubes de emprego passaram a apoiar os beneficiários de prestações de 

desemprego, no cumprimento do dever de apresentação quinzenal, no horário das 9h00 às 13h00, de 2ª a 6ª 

feira. 

 

Concelho Morada 

Funchal 

 

Clube de Emprego Inclusivo 

Travessa do Lazareto, nº. 10 Escola EB1 dos Louros, Santa Maria Maior 

Ponta do Sol 

 

O Clube de Emprego da Ponta do Sol 

Antigas instalações da Fábrica da Manteiga, Estrada Regional nº. 222, nº 166, Canhas 

Câmara de 

Lobos 

 

O Clube de Emprego da Casa do Povo do Estreito de Câmara de Lobos 

Rua Capitão Armando Pinto Correia, 42 

Santa Cruz 

 

UNIVA da Casa do Povo da Camacha 

Largo da Achada, Apartado 39, Camacha 
 

  

Conheça o Novo Portal da Rede Eures 

 

Que melhor lugar do que o novo portal EURES para candidatos a emprego e empregadores europeus se 

encontrarem? Com um visual e uma abordagem completamente novos e uma nova ferramenta para criar e 

procurar curricula vitae (CV), o portal EURES está agora mais atrativo e mais fácil de utilizar. 

https://docs.google.com/forms/d/18nDlN3xerP3oZbtXAxhyl3Dvq1Ls_1hOeeu8MwPOZlk/viewform
https://www.thejobofmylife.de/en/home.html
http://www.iem.gov-madeira.pt/
http://www.iem.gov-madeira.pt/newsemprego/ne10/print.pdf
https://docs.google.com/forms/d/18nDlN3xerP3oZbtXAxhyl3Dvq1Ls_1hOeeu8MwPOZlk/viewform
https://www.thejobofmylife.de/en/home.html
http://www.iem.gov-madeira.pt/
http://www.iem.gov-madeira.pt/newsemprego/ne10/print.pdf
https://docs.google.com/forms/d/18nDlN3xerP3oZbtXAxhyl3Dvq1Ls_1hOeeu8MwPOZlk/viewform
https://www.thejobofmylife.de/en/home.html
http://www.iem.gov-madeira.pt/
http://www.iem.gov-madeira.pt/newsemprego/ne10/print.pdf
https://docs.google.com/forms/d/18nDlN3xerP3oZbtXAxhyl3Dvq1Ls_1hOeeu8MwPOZlk/viewform
https://www.thejobofmylife.de/en/home.html
http://www.iem.gov-madeira.pt/
http://www.iem.gov-madeira.pt/newsemprego/ne10/print.pdf
https://docs.google.com/forms/d/18nDlN3xerP3oZbtXAxhyl3Dvq1Ls_1hOeeu8MwPOZlk/viewform
https://www.thejobofmylife.de/en/home.html
http://www.iem.gov-madeira.pt/
http://www.iem.gov-madeira.pt/newsemprego/ne10/print.pdf
https://docs.google.com/forms/d/18nDlN3xerP3oZbtXAxhyl3Dvq1Ls_1hOeeu8MwPOZlk/viewform
https://www.thejobofmylife.de/en/home.html


 

 

 
Newsemprego Nº 10 – Janeiro 2015      

 

Faça-nos chegar os seus comentários e sugestões 

 

O que há de novo? 

Agora, os candidatos a emprego têm uma nova forma de criar os seus CV 

em linha, descrevendo com rigor as suas competências e experiência 

profissional com recurso a palavras-chave que podem selecionar. 

Para os empregadores, é agora mais fácil encontrar CV adequados, graças 

a uma função de pesquisa mais eficiente e mais precisa. 

  

Para saber mais visite a página oficial da Rede Eures 

  

Principais números de 2014 

 

22.603 Desempregados inscritos no fim do ano 

15.966 Inscrições de desempregados ao longo do ano 

5.261 Autocolocações 

1.436 Colocações efetuadas pelo IEM 

4.299 Abrangidos em programas de emprego 

3.674 
Utentes que beneficiaram de uma intervenção de informação 

ou orientação profissional 

1.658 Utentes encaminhados para formação 

  

 

Questionário 

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

 

 

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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