
Se não conseguir visualizar corretamente, consulte a newsemprego no portal do IEM, em http://www.iem.gov-madeira.pt/newsemprego/ne17/ 
 

 

   

 
 

 

 

Newsemprego Nº 17 – Março 2016      
 

  Faça-nos chegar os seus comentários e sugestões 

  
 

Ofertas de emprego 

Programas de emprego 

Estágios Profissionais 

Estágios na Europa  

Programa Experiência 
Jovem 

PROJOVEM  

REATIVAR Madeira  

Formação-Emprego  

Criação do 
Próprio Emprego  

Programa de Estímulo 
ao Empreendedorismo 
de Desempregados  

Incentivos à 
Contratação 

Programa de Ocupação 
Temporária de 
Desempregados 

Empresas de Inserção  

Vida e Trabalho  

 

Informação e 
Orientação Profissional 

Polos de Emprego 

Proteção no 
desemprego 

Trabalhar/recrutar na 
Europa 

 
O IEM 
Pedido de 
esclarecimentos e 
informações  

Contactos  

Quem somos  

Estatísticas  

Links de interesse 

O PROJOVEM foi alargado aos desempregados com idade até 29 anos 

 

 

Face ao sucesso das medidas do PROJOVEM, o Experiência Garantia 

e o Estágio Garantia, o IEM alargou a faixa etária dos destinatários 

deste programa, passando a incluir os desempregados com idade 

até aos 29 anos, inclusivamente. 

 Saiba mais sobre as condições deste programa de emprego 

 

Estão abertas as candidaturas ao Programa Experiência Jovem 

 

ATÉ 30 DE MARÇO! 

para colocações de maio a outubro de 2016                      
 Saiba mais 

 

O IEM reformula o programa EMPRESAS DE INSERÇÃO 

 

O Governo Regional da Região através da Secretaria vem relançar o Programa 

Empresas de inserção, implementado na Região desde 2003. 

Esta reformulação resulta de um processo de avaliação das experiências 

realizadas e tem em vista a introdução de melhorias à sua eficácia e execução, 

de modo a permitir que estas empresas constituam uma solução eficaz na luta 

contra o desemprego e a exclusão social. 

O Programa Empresas de Inserção permite o desenvolvimento de empresas que contribuam por um lado, para 

a criação de emprego e por outro, para atividades que respondam a necessidades sociais não satisfeitas pelo 

normal funcionamento do mercado promovendo a produção de bens e serviços de utilidade pública e de 

comunidades e coletividades. 

Para saber consulte a nova regulamentação (a publicar brevemente no portal do IEM) 
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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 

 

Histórias de sucesso: Mimi Alves, promotora da Ignite Creative Business 
 

 

O seu sucesso é o nosso 
sucesso 
 

A Ignite Creative Business surgiu em outubro de 

2014, fruto da iniciativa de Mimi Alves e de 

Alexandre Pigeot. 

Juntos possuíam uma vasta experiência 

internacional quer de consultoria na áreas de 

reestruturação e desenvolvimento empresarial, 

incluindo o desenvolvimento do conceito de 

Marca, quer de produção de média e audiovisual, 

sendo a maior parte produtos para a indústria de 

rádio, televisão e cinema. 

 

 

 
A equipa da Ignite Business, Mimi Alves, promotora, Alexandre 

Pigeot e Helga Silva, à porta da Ignite, no Centromar – Funchal 

O desemprego foi encarado como uma oportunidade de avançarem com um novo projeto, em conjunto: a 

Ignite, uma “faísca” que os leva a avançar com as suas ideias, e com as ideias de outros empresários como eles. 

A Ignite define-se como uma empresa de outsourcing de serviços de publicidade e comunicação, apostando 

fortemente na inovação e diferenciação, e de consultoria empresarial, focando a melhoria de processos 

correntes da atividade das empresas e a satisfação dos recursos humanos. 

O espírito da Ignite é simples: serem uma equipa de profissionais que pensam e apoiam as empresas como se 

fossem mesmo parte delas, ajudando-as crescer e a prevalecer no mercado.  

Como diz a empresária Mimi Alves: “Crescemos fazendo crescer!” 

 

Que serviços presta a Ignite? 

Temos 3 áreas principais de atuação, que abordamos de forma interligada:  

Consultoria 

Empresarial 

Criativa  

Apoiamos os empresários para implementação do negócio, para uma reestruturação ou para o 

seu desenvolvimento. É importante esclarecer que nós não damos apenas ideias, nós colocamo-

las em prática. Nós fazemos acontecer. Por exemplo, se vemos que um cliente não tem os meios 

adequados, já fomos até ao ponto de criar uma base de dados mais apropriada às suas 

necessidades. 

 

Media e 

Comunicação 

 

Prestamos todo o tipo de apoio em termos de design dos nossos clientes, ajudamos a criar e 

desenvolver a marca da empresa ou do produto. Produzimos o material necessário, 

organizamos os eventos de divulgação. Os empresários estão tão embrenhados na parte 

operacional do negócio que muitas vezes somos nós a assumir totalmente a parte das 

promoções, campanhas e a dinamização geral da entidade na comunicação. Após decidirmos o 

que deve ser feito em conjunto com a entidade, a Ignite assegura-se que as coisas aconteçam da 

melhor maneira e não sejam descuradas. 

 

Estúdios e 

Inovação 

 

Apostamos na diferença. Hoje em dia o multimédia assume uma importância fundamental, com 

a internet, a rádio e a televisão a serem excelentes ferramentas de comunicação, podendo ser 

usadas de uma forma inovadora. Neste âmbito temos um estúdio de gravação para som e 

imagem (desde a mensagens automáticas de telefone, vídeos de produtos/serviços, spots 

publicitários para rádio ou televisão) e dedicamo-nos ao desenvolvimento e dinamização 

contínua de websites e páginas de facebook. 
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Nós funcionamos de 2 maneiras: podemos ter uma parceria permanente com as entidades, funcionando como 

mais um departamento da entidade, ou podemos assumir um projeto específico que a empresa quer 

desenvolver apenas num determinado momento. 

 

Estes serviços não têm vindo a ser negligenciados pelos 

empresários com a atual crise económica? 

Na verdade nós somos uma excelente resposta num tempo de crise, 

pois permitimos às empresas ter estes serviços por um preço muito 

baixo, no caso de contrato de acompanhamento mensal, ou no caso 

de um projeto pontual, de pagar apenas o que precisam. É uma 

grande oportunidade. Temos vários clientes que nos chegam já 

numa fase muito complicada, já tendo tentado de tudo mas sem 

conseguirem fazer vingar os seus projetos. Estes empresários nunca 

poderiam investir fortemente nesta área, que muitas vezes é a 

solução para o seu problema. 

 

Face à vossa experiência profissional podemos a assumir que este 

projeto tem corrido bem? 

Sim, de facto. Não tivemos dificuldades. Aliás, ironicamente ainda 

não precisamos de divulgar os nossos serviços. O “boca-a-boca” está 

a funcionar muito bem para nós.  

A nossa colega Helga Silva veio melhorar o nosso conhecimento do 

mercado regional e veio reforçar as nossas competências na área de 

marketing. 

Temos muitas ideias sobre como melhorar a Ignite, mas precisamos 

de gerir muito bem o nosso tempo. Neste momento a Helga vai 

intensificar a colaboração conosco e percebemos que iremos ainda 

precisar de 1 ou 2 novos colaboradores até ao final de 2016. 

 

Como descreve a vossa relação com o IEM? 

Para nós foi muito bom poder obter este apoio, sobretudo para o 

investimento com o estúdio de gravação e os equipamentos 

necessários. Foi importante para hoje estarmos no bom caminho. 

 

Alexandre Pigeot no estúdio de gravação 

 

 

 

Mimi Alves e Helga Silva  
em reunião com um cliente 

 

Depreende-se que está satisfeita por ter avançado 

com o vosso projeto? 

Sim, sem dúvida. Para além de estar a correr bem, 

deu-nos uma oportunidade de trabalhar juntos, eu e 

o Alexandre, e com a Helga que adoramos. Somos 

uma equipa que funciona muito bem, o que nos traz 

muita satisfação. Tem sido também muito motivador 

poder ajudar os empresários em início de atividade 

ou os que já estão em dificuldades. Sentimos que 

fazemos a diferença. 

 

Que conselho deixa aos desempregados que têm uma 

ideia de negócio? 

Que utilizem todo o tempo que têm agora, como 

desempregados, para pesquisar o mercado e para 

planearem muito bem o projeto que querem 

desenvolver. Não entrem nas coisas sem pensar e façam 

algo que gostem pois vão ter de passar muitas horas do 

vosso dia nessa atividade. 

Aproveitem os apoios existentes e, claro, venham falar 

connosco! 

 

https://docs.google.com/forms/d/18nDlN3xerP3oZbtXAxhyl3Dvq1Ls_1hOeeu8MwPOZlk/viewform
http://www.iem.gov-madeira.pt/newsemprego/ne17/print.pdf
https://docs.google.com/forms/d/18nDlN3xerP3oZbtXAxhyl3Dvq1Ls_1hOeeu8MwPOZlk/viewform
http://www.iem.gov-madeira.pt/newsemprego/ne17/print.pdf
https://docs.google.com/forms/d/18nDlN3xerP3oZbtXAxhyl3Dvq1Ls_1hOeeu8MwPOZlk/viewform
http://www.iem.gov-madeira.pt/newsemprego/ne17/print.pdf
https://docs.google.com/forms/d/18nDlN3xerP3oZbtXAxhyl3Dvq1Ls_1hOeeu8MwPOZlk/viewform
http://www.iem.gov-madeira.pt/newsemprego/ne17/print.pdf
https://docs.google.com/forms/d/18nDlN3xerP3oZbtXAxhyl3Dvq1Ls_1hOeeu8MwPOZlk/viewform


 

Newsemprego Nº 17 – Março 2016      
 

  Faça-nos chegar os seus comentários e sugestões 

  
 Visite a página da Ignite. Siga a Ignite no facebook. 

 

 Saiba mais sobre o Programa de Estímulo ao Empreendedorismo de Desempregados 

  

Histórias de sucesso: A Taberna do Petisco 

 

Venha saborear o melhor da nossa Região 
 

Desempregados há mais de 3 anos e ambos com 

perto de 50 anos, Jordão Jardim e João Maurício 

Freitas, amigos de longa data, estavam conscientes 

que teriam de ser eles a criar a sua própria 

oportunidade de emprego. 

O gosto pela cozinha e a identificação de uma 

lacuna no mercado da restauração levaram-nos a 

abrir a Taberna do Petisco, em Santa Cruz, com o 

apoio do IEM. 

 

 
Jordão Jardim e João Maurício Freitas,  

promotores da Taberna do Petisco 
 

Aberta desde julho de 2015, a Taberna do Petisco é já um local de referência na Região para quem quer apreciar 

os petiscos típicos madeirenses, como as lapas, o picado de atum, o polvo ou o gaiado em escabeche, a clássica 

espetada madeirense, as ameijoas, ou o fígado de galinha à Taberna, entre outros, com um bom vinho, num 

ambiente calmo e relaxado e a um preço muito acessível. 

Saiba mais sobre este projeto empreendedor aqui. 

 

Abrir esta Taberna era um sonho vosso? 

Não, realmente não era. Mas infelizmente ficamos desempregados e 

tivemos de nos mexer. Quem fica em casa após tantos anos de 

trabalho fica doente, isso acaba por mexer com o nosso espírito, além 

de que temos de encontrar alguma maneira de obter um rendimento. 

Esta Taberna não era o nosso projeto inicial, queríamos apostar numa 

área em que tivêssemos mais experiência, mas era necessário um 

investimento muito maior e não conseguimos financiadores. Então 

partimos para outras hipóteses. Como eu sempre gostei da cozinha, 

pensamos que poderíamos encontrar uma oportunidade no mercado 

regional. E conseguimos.  

Hoje temos sempre a casa cheia, mal conseguimos parar um minuto. 

 

Então as coisas estão a correr bem. Qual é o vosso segredo? 

As coisas correram bem desde o início, sobretudo porque temos 

muitos amigos, que nos ajudaram sempre que podiam, em diversas 

áreas.  

Tivemos também muito cuidado a tomar todas as grandes decisões. 

Pesquisamos muito para encontrar o melhor local. A nossa Taberna 

está muito bem localizada, fazia falta algo assim em Santa Cruz, e o 

próprio espaço é muito acolhedor, em total hamonia com o espírito 

de uma taberna de tapas e petiscos. Apostamos em algo um pouco 
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diferente, que sabemos que os madeirenses apreciam.  

O trabalho é muito para conseguirmos estar bem já nesta altura, no 

entanto, se fizermos as coisas com gosto acaba sempre por se notar… 

 

Quais foram as vossas maiores as vossas maiores dificuldades? 

De início tínhamos muito receio. Eu não tenho formação na área da 

cozinha, nem experiência na área, ao contrário do meu sócio. No 

entanto a maior dificuldade foi, e continua a ser, o tempo que temos 

de dedicar para que isto funcione bem. Eu estou aqui a maior parte 

dos dias desde as 6h30 até às 2h00 da manhã. Já contratamos 2 

colaboradores, como estava previsto desde o início deste projeto, mas 

vamos ter de nos reforçar novamente, pois com os nossos horários de 

abertura acaba por não ser suficiente.  

 

Mas não se arrepende de ter avançado com este projeto? 

Não, nem poderia. Primeiro porque eu precisava de fazer algo e 

segundo porque gosto mesmo de estar na cozinha.  

 

O apoio do IEM foi importante? 

Sim, muito. Houve bastante burocracia, como é natural nestes 

processos, mas felizmente obtivemos o apoio que nos permite estar 

hoje de uma forma muito mais tranquila. Se não fosse este apoio teria 

sido bem mais complicado. 

 

Que conselho deixa aos desempregados com uma ideia de negócio? 

Que não fiquem parados. Se têm uma boa ideia de negócio vão falar 

com o IEM. E embora ter uma sociedade implique que não podemos 

fazer tudo o que nos apetece, se funcionar bem é uma ajuda preciosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 Visite a página de facebook da Taberna do Petisco e leia aqui os comentários feitos pelos clientes no 

TripAdvisor 

 Saiba mais sobre o 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 
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O IEM participa na Feira da Economia Social e Solidária 
 

O IEM irá participar na 1ª Feira da Economia Social e Solidária a decorrer 

nos dias 18 a 20 de março 2016, organizada pela Secretaria Regional da 

Inclusão e Assuntos Sociais, no Madeira Tecnopolo, com a presença de 80 

instituições da área solidária, nomeadamente as Casas do Povo e Instituições 

de Solidariedade Social (IPSS) da Região. 

No âmbito desta Feira será realizada uma conferência sobre 

“Sustentabilidade e inovação na economia social”, conduzida pelo Dr. Filipe 

Santos, Presidente da iniciativa Portugal Inovação Social e 3 workshops sobre 

a economia social e o seu papel no desenvolvimento local, para além de 

concertos e outros momentos culturais e artístiscos e da exposição e venda 

de produtos artesanais, sendo uma oportunidade para verem o que as 

nossas coletividades fazem de melhor. 

 Consulte aqui o programa da 1ª Feira da Economia Social e Solidária 

 

 

Polos de Emprego: Workshops de empregabilidade no Funchal 

 

Os Polos de Emprego do ISAL, AAPNEM, AMI, Sindicato de Hotelaria e APEL vão promover workshops de 

empregabilidade, de março a maio, abordando seguintes temas:  

- Autoestima/ Motivação 

 - Procura Ativa de Emprego 

- Mobilidade Europeia 

- Programas de Emprego 

- Empreendedorismo 

Serão realizadas várias sessões no concelho 

do Funchal procurando dar resposta a todas 

as pessoas interessadas. 

A participação é gratuita. 

Se estiver interessado contacte o seu Polo de Emprego! 

 Polo de 
Emprego Morada Telefone mail 

APEL Caminho dos Saltos, 6  291 740 470   

ISAL Rua do Comboio, 3 291 759 940  

AAPNEM Travessa do Lazareto, 10 291 222 904  

AMI  Rua das Pretas, 57 291 201 090  

Sindicato 
Hotelaria 

Rua da Alegria, 31 1º E 291 752 138  

 

Polos de Emprego: Projeto Pró Emprego em S. Martinho 

 

O Polo de Emprego da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco iniciou o Projeto Pró Emprego, no passado dia 

29 de fevereiro, com o objetivo de promover competências de empregabilidade de desempregados com baixas 

habilitações escolares, nomeadamente: responsabilidade, saber estar em contexto de trabalho, capacidade de 

relacionamento interpessoal, gestão de conflitos, respeito pelas hierarquias, entre outros. 

Esta edição conta com 16 desempregados residentes na freguesia de São Martinho, com idades entre os 30 e os 45 

anos, que irão participar, em sessões de procura ativa de emprego, no Centro Comunitário de São Martinho. 

O Pró Emprego é promovido pelo Polo de Emprego Zarco em parceria com o ISSM IP-RAM, Junta de Freguesia de 

São Martinho e Centro Social e Paroquial de Santo António. 
 

Caso esteja interessado, venha 

participar ou venha inscrever-se para 

as próximas iniciativas! 

Polo de emprego da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco 

Caminho da Fé, nº 1 

Contactos: 291 701 700 | poloempregozarco@gmail.com 

Horário: dias úteis das 9:00 às 13:00 e das 14:00 às 17:00 
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Polos de Emprego: Sessão sobre programas de emprego para os jovens, em S. Vicente 

 

No próximo dia 22 de abril, o Polo de Emprego da Câmara Municipal de São Vicente irá realizar uma sessão de 

informação sobre programas de emprego para os jovens. Inscreva-se! 

Contacte-nos nos Paços do Município, ou pelo tel.: 291 840 020 | email: poloempregocmsvicente@gmail.com 

 

Rede Eures: A Dra. Inês Mendonça foi ao programa Aldeia Global da RTP Madeira explicar tudo 

sobre esta rede de emprego europeia 
 

A Dra. Inês Mendonça, conselheira da Rede Eures na 

Região, esteve no Programa Aldeia Global da RTP 

Madeira no passado dia 23 de janeiro, para explicar 

como a Rede Eures pode ajudá-lo a encontrar o 

emprego que procura noutro país da União Europeia. 

Ao longo do programa foi descrita de forma resumida a 

intervenção possível da Rede Eures e do gabinete Eures 

na Madeira, dos apoios existentes e dos principais 

cuidados a ter nestes processos de mobilidade laboral. 

 

 

Dra. Inês Mendonça, conselheira Eures na Região no programa 
Aldeia Global, no passado dia 23 de janeiro 

Foram também apresentados 2 testemunhos de desempregados colocados 

através desta rede:  

- João Marcos, licenciado em engenharia do ambiente numa empresa 

internacional sediada na Áustria (ver newsletter n.º 11), desde finais de 2013 

- Carlos Alexandre, trabalhador numa empresa de construção civil, há 6 anos a 

trabalhar em França. 

Veja aqui o vídeo completo do programa, que inclui também informações sobre o 

Europass, o modelo europeu de curriculum vitae, disponível em www.europass.pt, 

portal online que fornece instruções simples, exemplos concretos e dicas diversas 

para o seu preenchimento. 

 

 Se quer saber mais sobre a Rede Eures, visite o Portal Eures ou dirija-se aos 

serviços do IEM na Rua do Hospital Velho. 

 

 

 

 

 

 

Polos de Emprego: Sessão de sensibilização "A importância do voluntariado" no Funchal 

 

O Polo de Emprego do Sindicato dos Trabalhadores na Hotelaria, Turismo, 

Alimentação, Serviços e Similares da RAM, irá realizar no próximo dia 30 de 

março, pelas 15 horas, no auditório do Sindicato, uma sessão de informação 

de acesso livre, com o tema “A importância do voluntariado”, destinada a 

sensibilizar os utentes desempregados para a importância do espírito 

voluntariado, contando com a presença da Dr.ª Helena Andrade, delegada da 

AMI no Funchal. 
 

Inscreva-se!  

Dirija-se às instalações do Polo de Emprego, na Rua da Alegria, 31-1º E, ou contacte através do tel.: 291 752 138 | 

email: poloemprego.sindhotelaria@gmail.com 
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O IEM debate em Bruxelas integração de jovens no mercado de trabalho 

  

A Presidente do Instituto de Emprego da Madeira, Rita Andrade, 

participou no passado dia 9 de março, no debate alusivo à 

“Integração de Jovens no Mercado de Trabalho - Acompanhamento 

para o Emprego”, tema de um dos painéis propostos pela Comissão 

Europeia e pelo Comité Económico e Social Europeu, no âmbito do 

Seminário “Emprego nas Regiões Ultraperiféricas da Europa”. 

Nesse âmbito, Rita Andrade traçou os diferentes perfis dos jovens 

inscritos no IEM e abordou o processo de ativação junto de jovens 

NEET – jovens que não trabalham, não estudam e não frequentam 

formação. 

 

Rita Andrade, Presidente do IEM, no seminário 

“Emprego nas Regiões Ultraperiféricas da Europa" 

O conjunto de medidas ativas de emprego em vigor na região autónoma, assim como as principais metas e 

linhas de atuação até ao ano 2020 foram questões igualmente em foco durante as intervenções da Presidente 

do IEM, no debate sobre emprego nas RUP. 

A iniciativa decorreu no edifício sede do Comité Económico e Social Europeu, em Bruxelas. 

 

O IEM celebrou contratos de concessão de incentivos para 23 novos projetos 

 

O Instituto de Emprego da Madeira celebrou, no passado dia 26 

de fevereiro, 14 contratos de concessão, no âmbito do Programa 

de Estímulo ao Empreendedorismo de Desempregados (PEED) e 

Criação do Próprio Emprego (CPE). 

Estes contratos de concessão decorrem da apresentação de 

ideias de negócio por desempregados inscritos no IEM. A 

viabilidade das mesmas é avaliada em termos técnicos, 

económicos e financeiros. 

Os 14 projetos aprovados irão criar 22 novos postos de trabalho, 

os quais serão apoiados em 95,2 mil euros. A par do apoio 

financeiro aos postos de trabalho criados pelos promotores, o 

IEM concede 124,9 mil euros em apoio complementar para 

despesas de investimento, totalizando um total de apoio do IEM 

de 220 mil euros. 

 

 

 

 

Empresários, dirigentes e técnicos do IEM  
durante a celebração de contratos de concessão 

de incentivos do PEED 

Recordar que, em janeiro, o IEM, IP-RAM celebrou outros 9 contratos de concessão de incentivo a projetos 

PEED, para a criação de 16 novos postos de trabalho, num montante superior a 130,5 mil euros. 

 
 

 

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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Newsemprego Nº 17 – Março 2016      
 

  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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