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Estão abertas as candidaturas para o Programa REATIVAR Madeira! 

 

Estão abertas as candidaturas para o Programa REATIVAR 

Madeira até ao dia 31 de dezembro de 2016!  

 

Se é uma entidade privada e está disponível para proporcionar um 

estágio profissional de 9 meses a desempregados de longa duração 

com idade mínima de 31 anos, o IEM comparticipará nas despesas 

com a remuneração do participante. - Saiba mais 

 

 

 

A Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais e o IEM criam os Polos de Emprego 

 

Desde o início de 2016 e no quadro de revisão de um conjunto de 

Medidas ativas de emprego, os Clubes de Emprego e as Unidades 

de Inserção na Vida Ativa deram lugar aos novos Polos de 

Emprego, que se pretendem verdadeiras extensões dos serviços de 

emprego, minimizando assim as dificuldades de acessibilidade dos 

desempregados aos serviços de emprego. 

Foram criados 20 Polos de Emprego, distribuídos pelos vários 

concelhos da região, com especial enfoque para a criação de um 

Polo de Emprego no Município de São Vicente, uma necessidade 

há muito sentida pelos residentes da costa norte. 

Os Polos de Emprego devem desenvolver, entre outras, atividades 

de informação, orientação e acompanhamento aos 

desempregados promovendo o encaminhamento para ofertas de 

emprego e a divulgação de medidas de apoio ao emprego, 

qualificação e empreendedorismo existentes. 

 

 

A atividade a desenvolver pelos Polos de Emprego, em diversos concelhos da Região, é assegurada por 

animadores com formação específica e/ou experiência adequada no atendimento aos utentes, em estreita 

parceria com o IEM.  

 Consulte a lista completa dos polos de emprego existentes, os seus contactos e horários de atendimento 
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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: Humberto Aveiro - ERTY Segura e Registra 
 

 

 
A equipa da ERTY Segura e Registra:  

Humberto Aveiro (ao centro) com os seus 
colaboradores Bruno Gouveia e Marcos Luz 

 

Um apoio que dá segurança  

Em Fevereiro de 2014 Humberto Aveiro abriu a Erty 

Segura e Registra,  uma empresa especializada em 

sistemas de segurança, faturação, comunicações e 

informática, contando com os apoios ao empreendedor 

que o IEM concede. 

Desde então esta empresa não parou de crescer, 

contando com cada vez mais clientes satisfeitos. 

 

 Leia aqui a entrevista a Humberto Aveiro, promotor 

da ERTY - Segura e Registra 

 

 

Que serviços é que a ERTY presta? 

A ERTY divide-se em 2 áreas de negócio distintas: a área da segurança, que inclui a videovigilância, os 

sistemas de intrusão, de incêndio, alarmes, e a área da faturação. Comercializamos os equipamentos, 

fazemos a sua instalação, damos a formação necessária e  prestamos assistência na resolução de problemas 

ou de adaptações necessárias aos sistemas.  

Temos excelentes produtos na área da segurança, mas distinguimo-nos sobretudo no ramo do apoio à 

faturação, pois fornecemos um serviços de qualidade e a nossa dedicação e eficácia tem vindo a ser 

conhecida no meio. Temos um dos melhores programas de faturação e damos um excelente apoio técnico. 

Posso dizer que mais de 70% dos problemas de faturação dos nossos clientes são resolvidos em menos de 10 

minutos com uma ferramenta de acesso à distância ao sistema do cliente. A partir do momento em que o 

cliente me telefona, eu resolvo ou encaminho para um dos meus 2 colegas, para desbloquear a situação o 

mais rapidamente possível. Qualquer pessoa compreende que a rapidez e eficácia é fundamental para o 

negócio. Se demoramos o nosso cliente fica empatado, não pode realizar vendas, e vai ter os seus clientes 

insatisfeitos. 

  

O que o levou a avançar com este projeto? 

Eu trabalhei alguns anos numa empresa que prestava serviços de informática e segurança, onde eu fui 

evoluindo ao ponto de já fazer muito de tudo no negócio. Ganhei muita experiência nesta área e sempre 

pensei que poderia facilmente montar o meu próprio negócio. Quando fiquei desempregado esta era a opção 

lógica. Mas demorei uns anos até avançar realmente com este projeto. Acabei por precisar do incentivo de 

um amigo que é contabilista que precisava de ajudar os seus clientes com assuntos de faturação. 

Agarrei logo a oportunidade e rapidamente percebi que esta poderia ser uma excelente área de negócio, se 

eu conseguisse dar uma boa resposta.  
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Quais foram as suas principais dificuldades e quais são as perspectivas futuras? 

A área da faturação era nova para mim, e tive de aprender muita coisa sozinho, estudar muito sobre o 

assunto, sem grandes ajudas. Para mim seria impensável chegar ao cliente e não saber do que estou a falar, 

não conhecer as suas necessidades e as melhores soluções. Tive de trabalhar muitas horas e tive de batalhar 

muito para ter os clientes que hoje tenho. Para além desse esforço e de uma grande dedicação pessoal 

contínua, não posso dizer que tenha tido dificuldades especiais.  

Isto está a correr bem porque eu não sou apenas um técnico de informática, dou muito valor à área 

comercial, à angariação de clientes e a todos os aspectos do negócio. Neste momento já preciso de um apoio 

extra nas tarefas administrativas que me estão a ocupar demasiado tempo e já me obrigam a fazer 

novamente muitas horas extras. Não quero deixar de ir para a rua, que é o que eu gosto.  

Penso que para que as coisas funcionem temos de gerir bem os momentos e de escolher muito bem a nossa 

equipa.  

Como só compro os equipamentos que o cliente necessita, não tenho de me preocupar com a gestão do stock 

nem tenho de ter armazém. Entretanto cheguei à conclusão que não preciso de ter um espaço comercial pois 

presto os meus serviços diretamente no cliente, logo, os meus custos de funcionamento são reduzidos face a 

outras áreas. 

Neste momento a ERTY é rentável, conseguiríamos manter-nos neste nível de atividade. Mas como já 

ganhamos a confiança e as recomendações dos nossos clientes, continuamos sempre a crescer.  

Nos próximos anos as exigências legais sobre a faturação não vão diminuir, bem pelo contrário. Penso que os 

comerciantes irão sempre necessitar de ajuda para se adaptarem às evoluções nesta área, quer para a sua 

gestão quer pelas novas exigências do governo. Na área da segurança também sabemos que cada vez mais as 

empresas irão necessitar de sistemas vigilância, anti-intrusão etc. 

Assim, estou certo que terei de contratar mais um técnico todos os anos, para conseguir manter o nível de 

qualidade dos nossos serviços e para garantir que consigo manter a minha vida pessoal equilibrada. 

 

O apoio o IEM foi importante para si? 

Sim claro, foi muito importante pois ajudou-me em todo o investimento que tive de fazer para começar e a 

contratar o Bruno Gouveia, que está comigo desde setembro de 2014. Pude comprar um carro adequado em 

vez de ir angariar clientes com o meu carro velho. Eu teria avançado à mesma, mas sem este apoio as coisas 

não teriam corrido tão bem nem teria conseguindo expandir-me tão rapidamente. O processo inicial para mim 

foi fácil. Como já referi, pude contar com o apoio de um amigo contabilista com experiência nestes processos. 

Entretanto candidatei-me a outro apoio para contratar o meu mais recente colaborador.  

 

Que conselho deixa aos desempregados que tenham uma deia de negócio? 

Se as pessoas acreditam nas suas capacidades que apostem, mas que não o façam por verem os outros a fazê-lo.  

Na minha atividade já vi de tudo, bons e maus negócios. Há negócios que se vê claramente que não trazem nada 

de novo face ao que já existe. 
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O que eu aconselho é que procurem sempre ter 

algo de inovador ou se possível que apostem 

em algo que as pessoas não podem deixar de 

ter. A minha atividade, por exemplo, resulta em 

grande parte de uma obrigação imposta pelas 

finanças. Embora a segurança e a faturação 

sejam serviços necessários a todos os 

comerciantes e nem sejam áreas muito 

afetadas pela crise, o que foi decisivo para o 

meu sucesso foi ter surgido a obrigação legal 

de adesão ao e-fatura. 

 
Caixa registadora com sistema de faturação 

 

 

- Visite a página de facebook da ERTY - Segura e Registra 

- Saiba mais sobre o PEED - Programa de Estímulo ao Empreendedorismo de Desempregados 

  

Histórias de sucesso: Livete Marques – Sapataria Pegadas 

 

 

 

Pegadas de elegância e conforto. 

A Sapataria Pegadas nasceu em novembro de 2013 no centro da 

cidade de Santana, pela iniciativa de Livete Marques, ex-diretora 

financeira com mais de 15 anos de experiência, que procurava uma 

alternativa profissional num período de desemprego prolongado. 

Embora Santana seja uma cidade pequena, a ambição de Livete 

Marques não foi diminuída.  

Para além de calçado de grande qualidade e design, a Pegadas 

oferece os mais diversos acessórios das melhores marcas, como a 

Ferrache ou a Rufel, sempre a par com as últimas tendências da 

moda nacional.  

 

 Saiba mais sobre este projeto empreendedor aqui 

 
 

Como surgiu a ideia de avançar para este negócio? 

Após ter ficado desempregada, fiquei cerca de 4 anos a 

procurar trabalho na minha área. Mas não está nada fácil.  

A ideia da loja surgiu porque os meus pais já tinham a loja em 

Santana, que estava fechada. O empurrão veio de uma amiga 

minha que já tinha tido uma sapataria em Santana, que teve  
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de fechar por motivos pessoais. Ela ajudou-me muito desde o 

início e sobretudo incentivou-me a avançar. A loja que ela tinha 

funcionava e eu tinha a vantagem de possuir o local adequado.  

Na verdade eu sempre tive um amor e um jeito especial por 

sapatos e acessórios, e todos dizem que tenho a loja ideal para 

mim. É muito importante fazermos algo que nos dá prazer e 

em que sabemos que somos bons. 

 

Quais foram as suas maiores dificuldades e quais são as suas 

perspectivas de futuro? 

A maior dificuldade é a cidade de Santana ser pequena, o que 

torna mais complicado ter um grande volume de vendas. Não 

tenho custos fixos elevados mas tenho de fazer um 

investimento contínuo em stock de modo a apresentar novos 

produtos.  

Essa gestão do stock torna-se complicada. Temos de ter vários 

modelos e tamanhos e acabei por cometer alguns erros. Mas 

relativizo-os pois sei que os erros vão sempre fazer parte de 

qualquer negócio. Ganha-se experiência e vamos melhorando. 

Qualquer empreendedor tem de ter alguma margem para 

erros no seu projeto, se não quiser arriscar demasiado. 

Eu evolui muito ao longo deste tempo, por opção pessoal e 

após analisar as preferências dos meus clientes. Passei a 

oferecer mais qualidade e mais variedade, a ter novos 

materiais, como o aço na bijutaria, e a ter novos produtos, 

como as golas, mantas, echarpes etc. Investi muito em novas 

marcas e em novos produtos.  

Tenho consciência de que se não o fizesse iria estagnar e sei 

que tenho de ter sempre algo novo para manter o interesse dos 

meus clientes. 

 

 
 

 
 

 

 

Abrir a loja em Santana em vez de no Funchal, que é uma cidade maior, foi uma boa opção? 

De início não tinha concorrência e Santana precisava de uma loja assim. Apesar de Santana ter pouca população 

tenho outras vantagens. 

Curiosamente tenho vendido bastante para fora, sobretudo para o Funchal. Quem conhece as marcas que vendo 

e quem gosta mesmo destes produtos já percebeu que tenho produtos diferentes e a melhores preços do que as 

lojas do Funchal. Os clientes veem os produtos no facebook, e contactam-me. Esta rede social tem contribuído 

muito  para o meu sucesso. 
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Está satisfeita por ter tomado a decisão de avançar 

com a sua empresa?  

Não estou arrependida e sei que fiz o meu melhor. 

Precisava de uma alternativa profissional e foi muito 

importante para mim em vários aspectos. A nível 

pessoal tem sido muito enriquecedor, uma verdadeira 

terapia. No futuro poderei voltar à minha carreira na 

área financeira, de que não desisti, mas a loja irá 

manter-se e continuar a evoluir. 

 

Deixa algum conselho às pessoas que estejam 

atualmente a ponderar criar o seu próprio emprego? 

Ficar desempregado pode acontecer a qualquer 

pessoa. Não podemos ficar parados mesmo que não 

seja na nossa área, temos de encontrar algo em que 

apostar. 

 

 

Que importância teve para si o apoio do IEM? 

Este apoio foi muito importante para que eu pudesse 

investir na loja, para todo o investimento que fiz, que 

foi bastante, apesar de já ter o espaço. Esta área exige 

um elevado investimento inicial e o retorno não se 

obtém rapidamente. Eu só avancei para este negócio 

após ter chegado à conclusão que conseguiria por mim 

própria, para o caso de algo correr mal com a 

candidatura.  

Mas felizmente, e como eu até já tinha experiência 

profissional anterior com estes apoios, correu tudo bem 

e pude contar com esta ajuda importante. 

 

- Siga a página de facebook da Sapataria Pegadas 

- Saiba mais sobre o PEED - Programa de Estímulo ao 

Empreendedorismo de Desempregados 

 

Se tem uma ideia de negócio e quer saber mais sobre os apoios do IEM, inscreva-se para uma das sessões de 

informação abertas ao público, todas as sextas-feiras, às 14h00 no auditório do IEM. 

Pretende-se fornecer uma informação simples e acessível sobre todo o processo desde a candidatura à sua 

conclusão, recorrendo a exemplos e casos práticos, e promover a partilha de dúvidas entre o público. 

Inscrições na Rua da Boa Viagem, 36, 1º piso, ou pelo Tel.: 291 213 260/1 ou Email: dppe@iem.gov-madeira.pt 

 

Polos de Emprego: Curso de Informática na Calheta 
 

 

Face à importância das nova tecnologias na procura de emprego, a 

Casa do Povo da Calheta, através do seu Polo de Emprego, organiza um 

Curso de Informática (iniciação) destinado prioritariamente aos 

desempregados do concelho. Esta formação irá decorrer ao longo de 10 

sessões de 3 horas, perfazendo um total de 30 horas, ao longo das 

quais se pretende dotar os participantes com as competências básicas 

cada vez mais necessárias para a procura de emprego, desde à redação 

de textos no Office Word e a criação de o próprio Curriculum Vitae, até 

à navegação e pesquisa na internet. 

As inscrições irão decorrer até o próximo dia 29 de janeiro, podendo 

os interessados obter mais informações através do 291 822 300 – 968 

574 757 ou através do mail  clubedeemprego@casadopovocalheta.com
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O IEM participa no IV Fórum da Empregabilidade da UMa 

de 25 a 26 de fevereiro 

 

 

Nos dias 25 e 26 de fevereiro, o IEM irá participar no “IV 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. 

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. 

 

Rede Eures: O teu primeiro emprego EURES 

"O teu primeiro emprego EURES" é um programa de mobilidade 

profissional da União Europeia que pretende ajudar os jovens a 

encontrar um emprego, um estágio ou um programa de 

aprendizagem num outro país da União Europeia, na Noruega ou na 

Islândia e os empregadores a encontrar trabalhadores qualificados.  

Através deste programa podes obter apoio financeiro para uma 

viagem ao estrangeiro com vista a uma entrevista ou para formação 

(por exemplo, cursos de línguas), reconhecimento de habilitações e 

despesas de mudança de país. 
 

Tens… 

- Entre 18 e 35 anos? 

- Cidadania e residência legal num país da UE-28 ou da EFTA/EEE (Islândia e Noruega)? 

- Dificuldade em encontrar uma oportunidade de trabalho ou de formação no teu país? 

- Vontade de mudar para outro país da União Europeia, para Noruega ou a Islândia durante pelo menos seis 

meses para um emprego, um estágio ou um programa de aprendizagem? 

Se respondeste SIM a tudo "O teu primeiro emprego EURES" pode ser a solução ideal para ti!  

Podes obter mais informações sobre este programa diretamente no portal da Rede Eures ou através do 

Gabinete EURES - Instituto de Emprego da Madeira, na Rua do hospital Velho, 26, Funchal 
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O IEM aprovou mais 122,5 mil euros de incentivos à criação da própria empresa 

Nos dias 27 de novembro e 7 de dezembro, o IEM celebrou contratos de concessão de incentivos para a 

criação de 12 novas empresas, por desempregados, contemplando um total de 13 novos postos de trabalho.  

A estes projetos corresponde um apoio global do IEM de cerca de 122,5 mil euros, desagregado em apoio 

complementar ao investimento, concedido a fundo perdido pelo IEM, no valor de 62,2 mil euros e os diversos 

prémios à criação de postos de trabalho, que ascendem a 60,4 mil euros. 

As entidades beneficiadas inserem-se nas mais variadas áreas de atividade, desde institutos de beleza à 

restauração, comércio a retalho e estudos de mercado, como se pode observar aqui 

Desde janeiro de 2015, o IEM aprovou 1,15 milhões de euros para a criação de 79 projetos empresariais e de 

123 novos postos de trabalho. 

 

Os Programas de Emprego: A opinião das entidades apoiadas 

A satisfação global das entidades apoiadas no âmbito dos programas de emprego do IEM* corresponde ao 

nível de “Muito Satisfeito”, tendo-se alcançado um grau de satisfação médio de 3,3 numa escala de 1 a 4, 

salientando-se que 97,9% das entidades gostariam de voltar a beneficiar destes apoios. 

Este resultado foi apurado através de um inquérito online a todas as entidades que beneficiaram de um apoio 

do IEM, através de um programa de emprego, entre maio 2014 e outubro 2015.  

Neste questionário destacou-se a satisfação com a Utilidade dos apoios 

do IEM de que beneficiou, para a sua entidade (3,6), o Atendimento 

pelos técnicos especializados (3,5) e a Relevância do apoio do IEM na 

criação efetiva de emprego e no reforço da empregabilidade (3,4). 

Para além da resposta às questões colocadas, foram recolhidas 

diversas sugestões, entre as quais se destacam a necessidade de 

simplificação/modernização processual e administrativa e de maior 

celeridade nas respostas, sendo áreas em que o IEM tem procurado 

melhorar continuamente. 

 

Agradecemos a colaboração de todos os que preencheram o 

inquérito online, dando um contributo importante para que 

possamos melhorar os nossos serviços 

 

 
 

  

 

* Inquérito realizado por através de formulário online, disponível nos dias 11 a 22 de novembro, sendo distribuído a todas as entidades que, nos 

meses de maio de 2014 a outubro de 2015, beneficiaram de programas de emprego do IEM.  

Escala: 1= Muito Insatisfeito; 2= Insatisfeito; 3= Satisfeito e 4= Muito Satisfeito. 
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IEM: O grau de satisfação dos utentes é de 3,1 em 2015 

 

A satisfação dos utentes do IEM, apurada através de inquérito*, corresponde ao nível de “Satisfeito”, tendo-

se alcançado um grau de satisfação médio de 3,1 numa escala de 1 a 4. 

 

No conjunto das 16 questões do inquérito, destaca-se o resultado 

apurado nas questões relativas à Simpatia e cortesia dos funcionários 

(3,3), à Capacidade e empenho dos funcionários para resolver os seus 

problemas (3,2) e à Qualidade dos esclarecimentos prestados pelos 

funcionários (3,2). 

O grau médio obtido através destas 16 questões é reforçado pelo 

resultado de 3,1 obtido na questão 17. Satisfação global com os 

serviços prestados pelo Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM. 

 

A todos os que responderam, o nosso agradecimento.  

Juntos continuaremos a melhorar. 

 

 
 

  

 

* Inquérito realizado nos dias 11, 12 e 13 de novembro, distribuído a todos os utentes que se dirigiram às instalações da Rua da Boa Viagem, 

nº 14, Funchal. Escala: 1= Muito Insatisfeito; 2= Insatisfeito; 3= Satisfeito e 4= Muito Satisfeito. 

 

IEM: Principais números de 2015 

 

22.777 Desempregados inscritos no fim do ano 

15.802 Inscrições de desempregados ao longo do ano 

5.826 Autocolocações 

1.500 Colocações efetuadas pelo IEM 

4.472 Abrangidos em programas de emprego 

5.233 Utentes que beneficiaram de uma intervenção de informação 

ou orientação profissional 

640 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. 
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Faça-nos chegar os seus comentários e sugestões 
 
 

 

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 
 

Se desejar enviar alguma sugestão de artigo que gostasse de ver tratado ou comentar alguma publicação, por favor envie um email para  
newsletter@iem.gov-madeira.pt 
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