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O IEM cria o programa MAIS para os desempregados titulares de prestações de desemprego 

 

 

Entidades 
Enquadradoras 

Entidades públicas, entidades 
privadas sem fins lucrativos 

Duração 

Até 12 meses, prorrogável, não 
podendo ultrapassar a duração 
máxima da prestação de 
desemprego do participante 

Participantes 
Desempregados inscritos no IEM 
que sejam titulares de prestações 
de desemprego 

Direitos dos 
Participantes 

Complemento mensal no valor de 
25% do IAS 

Subsídio de alimentação 

Transporte ou subsídio de 
transporte, caso seja necessário 

Seguro de acidentes de trabalho 
 

 

No passado dia 5 de maio, o IEM lançou a Medida de Apoio à 

Integração de Subsidiado (MAIS), com o objetivo de promover 

a inserção profissional e social dos desempregados. 

Este programa apoiará a realização de atividades socialmente 

úteis em entidades sem fins lucrativos, para desempregados 

que beneficiem de prestações de desemprego. 

Para além de evitar o afastamento prolongado dos 

desempregados do mercado de trabalho, este programa prevê 

a atribuição, pela entidade enquadradora, de um 

complemento mensal à prestação de desemprego, de subsídio 

de alimentação e subsídio de transporte, se necessário. 

As candidaturas estão abertas 

 Consulte aqui a portaria n.º Portaria n.º 172/2016, de 5 

de maio de 2016 
 

 Formulário de candidatura 

 

Já entrou em vigor a Medida extraordinária de apoio aos desempregados de longa duração 

 

 

Os desempregados que, a partir de 31 de março de 2016, completem 

um ano sem subsídio social de desemprego já podem pedir o novo apoio 

social. 

Este novo apoio consiste na atribuição de uma prestação mensal de 

valor igual a 80% do montante do último subsídio social de desemprego 

recebido, durante um período de 180 dias contados a partir da data da 

apresentação do requerimento. 

Veja aqui as condições de acesso ao apoio e aceda ao requerimento para entrega no serviço de segurança social 

da sua área de residência, no prazo máximo de 90 dias seguidos após ter completado 360 dias desde o fim do 

subsídio social de desemprego.  

Aceda aqui ao guia prático desta medida, publicado pelo Instituto da Segurança Social  
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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: José Sebastião – portal LojaMadeirense.com 

 

 

Os melhores produtos da Madeira 
para todo o mundo 
José Manuel Sebastião, promotor da LojaMadeirense.com apaixonou-se pela 

Madeira quando veio para cá há 27 anos. 

Ao longo dos anos testemunhou as saudades dos madeirenses que residiam 

fora da região e percebeu que existia uma procura por artigos da Madeira, que 

não tinha a resposta adequada, acessível e cómoda para as pessoas “fora” do 

arquipélago.  

Assim, quando aos 53 anos chegou a um ponto de viragem na sua 

carreira, abraçou uma nova aventura: criar o seu próprio negócio e 

trazer a inovação ao “mercado da saudade” e do “pós-turismo”, 

garantindo a autenticidade a todos os que apreciam a nossa Região, 

onde quer que estejam. 

Rapidamente arquitetou um projeto, contando com os seus 

conhecimentos do mercado regional e com o apoio financeiro do 

IEM, e ainda mais rapidamente pô-lo em prática. 

Em junho de 2015 nascia o portal LojaMadeirense.com, a primeira 

plataforma online de venda e exportação de produtos regionais da 

região, desde os típicos bolos de mel, vinhos e bordados, até aos 

artigos menos tradicionais como os suplementos da Bioforma ou as 

pinturas da artista Madeirense Luz Henriques. 

 
 

 
 

José Manuel Sebastião,  
promotor da LojaMadeirense.com 

Atualmente, após quase 1 ano de operação, a LojaMadeirense.com conta já com cerca de 900 produtos regionais e 

regista perto de 900 mil visualizações, de 137 países dos 5 continentes. 

 

Leia aqui a entrevista a José Sebastião, promotor da LojaMadeirense.com 

 

 Visite a LojaMadeirense.com e siga-a no facebook. 

 

 Saiba mais sobre o Programa de Estímulo ao Empreendedorismo de 
Desempregados 

Como surgiu esta ideia de negócio? O que o fez apostar? 

Ao longo dos anos fui notando que os madeirenses fora da região pediam aos de 

cá para lhes enviarem certos produtos. E também percebi que os turistas 

tentavam levar com eles produtos regionais que tinham apreciando 

genuinamente, acabando por só poder levar nas malas uma garrafa de licor ou 

aguardente.  

Pesquisei um pouco e vi que não tinha sido feita uma aposta séria nesta área do 

“mercado da saudade” e do “pós-turismo”. Senti que seria uma oportunidade a 

agarrar. Eu estava à procura de um projeto profissional que me envolvesse e 

entusiasmei-me com esta ideia. 

Não é designer nem programador, mas teve uma carreira ligada à inovação 

tecnológica. Esta experiência foi importante para optar por montar uma 

plataforma de vendas online? 
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Sim, não sou eu quem faz a página LojaMadeirense.com, eu contratei estes 

serviços em outsourcing, ou seja, contratei uma equipa para fazer a plataforma, 

da melhor maneira.  

Eu fui diretor da Taboada & Barros e da IBM, estive na implementação dos 

projetos de bilhética e de apoio dos Horários do Funchal, nos principais projetos 

de implementação do SAP para algumas das maiores empresas da Madeira e sei 

identificar as mais-valias das novas tecnologias, o que funciona. Sabia que a 

plataforma online era a melhor solução para esta necessidade que identifiquei 

no mercado e sabia muito bem o que poderia ser feito. Eu trato da gestão das 

encomendas, dos contactos com os fornecedores, da divulgação da Loja 

Madeirense e de tudo o mais.  

Não é necessário saber fazer tudo para desenvolver um projeto. Aliás, quase 

todos os empreendedores acabam por contratar os serviços de contabilidade, 

por exemplo. Eu controlo todos os processos, o que é fundamental numa 

empresa, e dedico-me por inteiro ao que faço. É claro que isso implica muito do 

meu tempo. Por exemplo, neste momento e enquanto me for possível eu trato 

da embalagem e expedição dos produtos, vejo o que vai e como vai cada uma 

das encomendas e faço questão de enviar sempre um mail aos clientes a 

informar que já fizemos a expedição, para além de fazer um acompanhamento 

após a receção. Essa parte é fundamental para garantir a qualidade do meu 

serviço e a satisfação dos clientes. 

Penso que, para além da componente de inovação da plataforma, o meu 

sucesso vem deste cuidado e dos meus contactos com os empresários 

madeirenses, sejam fornecedores ou agentes na área do turismo que gostam da 

ideia e querem ajudar a economia regional. Aliás, esta é uma mais-valia 

importante para mim: com o meu trabalho estou a ajudar outros 

empreendedores, estou a ajudar a criar emprego na região. Isso é muito 

gratificante. 

Podemos então concluir que não está arrependido de ter tomado esta opção? 

Sim, completamente. Eu já fiz um pouco de tudo a nível profissional, já fui sócio 

e diretor de empresas, mas acho que finalmente encontrei o projeto certo para 

mim. Há uma liberdade enorme em avançarmos com algo que é mesmo só 

nosso, e para mim especialmente, em não termos pessoas que dependam de 

nós. Por isso a opção de contratar em outsourcing é tão importante. Após quase 

1 ano de muito trabalho, sem férias nem descanso, continuo entusiasmado com 

esta ideia. E claro, está a resultar. Já tenho muitas outras ideias que estou a 

desenvolver e a acarinhar. 

Percebemos que as coisas estão a correr bem. Foi sempre assim? 

Sim, tudo correu conforme planeado. Eu só avancei com a Loja Madeirense após 

ter garantido a adesão dos maiores produtores de artigos regionais e sabendo 

que teria o apoio do IEM. É claro que tudo demora o seu tempo e é necessário 

fazer muita publicidade, mas neste momento a Loja já é uma empresa viável, e 

com muito potencial de crescimento. Tive uns momentos mais complicados, 

sobretudo devido à gestão da tesouraria, mas posso dizer que o meu bom nome 

e credibilidade ajudaram muito, tal como as opções que tomei para a gestão dos 

meus custos. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Como foi a relação com o IEM? O apoio que obteve foi importante? 

O apoio do IEM foi fundamental. Esta ideia não trazia muitos custos fixos porque eu planeei tudo para isso e pude 

contar com o apoio de grandes amigos. Mas ainda era obrigatório fazer vários investimentos, começando pelo 

desenvolvimento do portal a LojaMadeirense.com e alguns equipamentos informáticos. Com o apoio do IEM estes 

encargos deixaram de pesar na decisão de avançar, e hoje posso concentrar-me mais tranquilamente na evolução 

desta plataforma e de outras ideias. 

Que conselho deixa aos desempregados com uma ideia de negócio? 

Que pensem bem no seu projeto antes de avançar, que se informem muito bem sobre os apoios existentes, como os 

do IEM, mas sobretudo que se ponham no lugar do cliente e do investidor e que avaliem bem se “comprariam” a 

vossa ideia de negócio. 

 

  Visite a LojaMadeirense.com e siga-a no facebook. 

 Saiba mais sobre o Programa de Estímulo ao Empreendedorismo de Desempregados 

 

Histórias de sucesso: Marta Freitas, promotora da Regiões House 

 

 

Os melhores sabores de 

Portugal, aqui tão perto 
 
 

 
Regiões House, Rua Direita n.º 23, Funchal 

Em agosto de 2015 Marta Freitas abriu a Regiões House, com 

um conceito inovador: trazer para a Madeira as especialidades 

de cada região de Portugal e criar um espaço múltiplo, onde se 

pode encontrar algo para cada momento, com a melhor 

qualidade, simpatia e a um ótimo preço. 

A poucos metros da buliçosa Rua Fernão de Ornelas, na 

tranquila Rua Direita, surgia assim uma loja de produtos 

regionais que é ao mesmo tempo um tradicional café com 

esplanada, um bar de vinhos e de tapas e um salão de chá. De 

entre os produtos regionais disponíveis na Regiões House 

destacam-se os vinhos, os chocolates quentes, as compotas, os 

chás, os azeites, todos de origem nacional. 

Depressa a flexibilidade deste espaço e desta empreendedora 

responderam a um novo desafio: proporcionar refeições ao 

encontro das preferência de cada cliente, incorporando os 

seus produtos regionais e os produtos frescos da região. 

Primeiro surgiram as elaboradas saladas e as afamadas 

quiches, seguindo-lhes os pratos quentes, com grande sucesso.  

É com orgulho que Marta Freitas afirma: “Temos algo de valor para 

todos os momentos do dia, para todos os “desejos” e “estados de 

espírito“ de quem nos procura.”  

A empresária confessa ainda que “esta aposta não foi fácil, 

encontrei muitas resistências para avançar com a minha ideia de 

fazer “mais uma casa na área da restauração”, por não ter 

experiência e por ter escolhido aquele local, houve muitas 

exigências e burocracias e nem tudo correu bem. Mas eu nunca 

duvidei do que queria. Eu tinha avaliado seriamente todas as 

vantagens e desvantagens deste projeto e sabia que poderia fazer 

algo de novo e de bom. Hoje posso já dizer que foi uma aposta 
 

A equipa da Regiões House: 
Marta Freitas, Sónia Viveiros e Lília Faria  
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ganha, mas apenas porque sou muito, muito tenaz. Eu não desisto 

facilmente.” 

 

 Leia aqui a entrevista a Marta Freitas, promotora da Regiões House 

 

Não tinha experiência profissional ou formação na área da 

restauração, nem na gestão de empresas. Porque apostou 

em criar a Regiões House? 

Efetivamente, até ficar desempregada eu fui delegada de 

informação médica, o que me proporcionou uma grande 

experiência no contacto com as pessoas e obrigava-me a 

muitas deslocações para fora da Madeira. Eu gosto de dizer 

que não tinha experiência como empresária na área de 

restauração, mas tinha muita como consumidora. 

Esta ideia já me acompanha há muitos anos. Fui sempre 

muito atenta ao que me era oferecido e retive o máximo de 

informação em cada experiência. Eu não usufruía apenas, eu 

avaliava. Aos poucos fui tomando gosto pela ideia de fazer 

algo com o meu cunho pessoal. 

Quando fiquei desempregada percebi que não conseguia 

ficar simplesmente à espera que algo acontecesse por mim. 

Apesar de não ter experiência eu sentia que tinha ideias, 

força de vontade e capacidade para criar o meu próprio 

negócio.  

 

Quais são as razões do sucesso da Regiões House? 

São várias razões, mas sobretudo tento pôr-me sempre no 

lugar do cliente. Por exemplo, para mim como consumidora, 

a relação qualidade-preço é obviamente importante para a 

minha satisfação global (daí ter apostado em produtos 

excelentes), mas o preço é fundamental para que eu volte a 

frequentar o local. Eu aplico esta lógica a tudo o que 

oferecemos. 

 

 

 

 

Por outro lado, tenho consciência do impacto que temos sobre os nossos 

clientes, ou seja, se proporcionamos um local tranquilo, agradável, as 

pessoas irão corresponder e sentir-se melhor por estarem connosco. A 

higiene, a apresentação cuidada do espaço e dos produtos, a confiança e 

a simpatia são fulcrais, para nós. 

O local que escolhi é um dos motivos do nosso sucesso, contrariamente ao 

que algumas pessoas pensam. Esta zona tem muito público, muitos 

escritórios e serviços. Os únicos cafés na zona ou estão na Rua Fernão de 

Ornelas, demasiado exposta e ruidosa, ou são bares e cafés com outras 

caraterísticas, outros públicos. Nós também tivemos um efeito muito 

positivo na Rua Direita, inclusivamente, consegui que houvesse decorações 

de natal nesta rua o ano passado. Como nos foi permitido estar abertos até 

às 2h00 da madrugada notamos que a rua tem uma boa dinâmica, quer de 

noite quer de dia, torna-se agradável ficar na esplanada. 

Mas, no fundo, um dos principais fatores de sucesso é o enorme apoio da 
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minha família. Não é apenas o indispensável apoio moral, que me alivia as 

preocupações, eles estão cá para ajudar sempre que podem e muitas vezes 

quando não podem. Para isto funcionar temos de fazer muitos sacrifícios, 

são muitas horas e muitas preocupações. Mas apesar de estarmos nisto há 

menos de 1 ano, já faz parte das nossas vidas. De outra forma isto não teria 

sido possível. 

 

Referiu que as dificuldades foram muitas... 

Sim, sobretudo porque há um certo “pé-atrás” contra quem quer abrir mais 

um café ou restaurante. Felizmente nunca duvidei da minha ideia. Depois 

foram questões burocráticas, relativas à licença, à constituição da empresa 

e à contabilidade. Estas questões não são pequenas pois acabam por ter 

um grande peso financeiro, num momento em que temos de investir tudo o 

que temos. Uma má opção pode ser muito prejudicial.  

Não foi fácil abrir as portas, mas desde que abrimos as coisas têm vindo a 

correr cada vez melhor, estamos sempre a melhorar algo. No entanto, ao 

longo destes meses trabalhei para a Regiões House cerca de 16-17 horas 

por dia. Aguentei sempre ao máximo para nunca dar um passo maior do 

que a perna. Mas agora finalmente chegou o momento para avançarmos 

um pouco. A entrada da Sónia Viveiros para esta equipa no mês passado é 

uma grande ajuda e vai aliviar um pouco a carga. 

  

O apoio do IEM foi importante para avançar com o projeto? 

A existência deste apoio pesou muito na minha decisão de avançar, mas a 

partir do momento em que me decidi já nunca poderia voltar atrás.  

É sem dúvida uma ajuda enorme para quem está a começar. Eu acabei por 

ter de investir muito mais do que pensei inicialmente, as pequenas coisas 

acabaram por tornar-se grandes despesas e isto só foi possível porque 

grande parte do investimento inicial foi assegurado pelo IEM. Ainda que 

seja necessário apresentar vários documentos e haja sempre algum tempo 

de espera, eu aconselho todos a aproveitarem bem os apoios existentes. 

Aliás, eu pretendo continuar a beneficiar dos vários apoios que o IEM 

fornece à contratação de desempregado para reforçar a minha equipa. 

 

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

Que tentem fazer a diferença face aos seus concorrentes, os que já existem 

e os que irão acabar por surgir. Não queiram crescer muito depressa. Eu 

vejo que as pessoas não reagem bem à massificação de um conceito.  

Aos desempregados inscritos no IEM eu aconselho que se informem bem 

antes de fazer alguma coisa, senão arriscam-se a não obter os apoios 

existentes. Mas têm de ter noção que o apoio do IEM não deverá ser 

suficiente, vão ter sempre de investir do seu próprio bolso. Se não 

puderem, mais vale não avançar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Visite a página de facebook da Regiões House 

 Saiba mais sobre o Programa de Estímulo ao Empreendedorismo de Desempregados 
 

 

https://www.facebook.com/regioeshouse
http://www.iem.gov-madeira.pt/In%C3%ADcio/Desempregados/ProgramasdeEmprego/ProgramadeEst%C3%ADmuloaoEmpreenddeDesempregados/tabid/269/Default.aspx


 

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 

 

Empregabilidade em contexto europeu: Volta de Apoio ao Emprego 2016 

 

Realiza-se no próximo dia 20 de maio das 09h15 às 12h15 no anfiteatro do Colégio dos Jesuítas do Funchal, a 3ª 

edição da "Volta de Apoio ao Emprego" 

Esta iniciativa de apoio à empregabilidade, promovida pela 

Representação da Comissão Europeia em Portugal, é organizada pelo 

Centro de Informação Europe Direct Madeira em colaboração com o 

Instituto de Emprego da Madeira, o Centro de Informação Europeia 

Jacques Delors (CIEJD) e o Centro Nacional Europass e contará este 

ano com a presença da Dr.ª Rubina Leal, Secretária Regional da 

Inclusão e Assuntos Sociais, na sessão de encerramento. 

Serão abordados os seguintes temas: 

- Europass: passaporte para a mobilidade; 

- Programas regionais de estágios e emprego; 

- Carreiras e estágios internacionais; 

- Rede EURES: Mobilidade profissional na Europa 

Entrada livre com inscrição obrigatória -  Saiba mais aqui  

 

 

Polos de Emprego: Rumo ao futuro profissional 

 

Na sequência dos Encontros com o Futuro Profissional 

realizados com sucesso em anos anteriores, os Polos de 

Emprego da região realizam, ao longo do mês de maio, o 

evento Rumo ao Futuro Profissional, com o objetivo de 

facilitar o acesso à informação a todos os interessados, 

com especial atenção aos desempregados. 

Este evento promove exposições em vários concelhos 

com o objetivo de concentrar diversas escolas de 

formação profissional, empresas de recrutamento de 

recursos humanos e entidades privadas que estejam a 

efetuar o recrutamento de desempregados, na região. 

Em simultâneo, são realizadas diversas sessões coletivas 

de informação, demonstrações e tertúlias com diversos 

convidados. 
 

19 DE MAIO – PONTA DO SOL, Centro Cultural John dos Passos  

11h30 - Trabalhar em 2025, Eng. Vitorino Seixas, consultor e formador em gestão de carreiras 

http://europedirectmadeira.wix.com/vae2016
http://europedirectmadeira.wix.com/vae2016
http://europedirectmadeira.wix.com/vae2016


14h00 - Técnicas de Procura Ativa de Emprego, Élio Pereira, animador de Polo de Emprego 

15h00 - Empreendedorismo, Dr. Carlos Lopes, gestor de projetos no CEIM - Centro de Empresas e Inovação da Madeira 

Esperamos por si! 

 

Polos de Emprego: Workshop de introdução ao Coaching no Caniço 

  

O Polo de Emprego da Casa do Povo do Caniço organiza um 

workshop gratuito de introdução ao Coaching, dirigidos aos 

desempregados, no próximo dia 15 de junho, das 18h00 às 

20h00, na sede da Casa do Povo. 

Assim como um atleta precisa de um treinador (Coach) para ir 

mais longe, desafiando e apoiando na caminhada, um Coach 

pode ajuda-lo a libertar o seu potencial.   

Se tivesse um treinador (Coach) a "puxar por si, até onde 

acha que conseguiria chegar? E se esse Coach fosse você 

mesmo...  

Venha descobrir algumas ferramentas de Coaching que 

poderá implementar imediatamente na sua vida e alcance 

melhores resultados, em todas as áreas. 

 

 

Inscreva-se!  

Polo de emprego da Casa do Povo do Caniço  

R. Dr. Francisco Peres – Ed. Jardins do Caniço – Loja 21 

 

Contactos: 291 932 508 

poloempregocpcanico@gmail.com 

Horário: dias úteis das 9:00 às 13:00 e das 14:00 às 17:00 

 

Polos de Emprego: Workshops de empregabilidade no Funchal 

  

Os Polos de Emprego do ISAL, AAPNEM, AMI, Sindicato de 

Hotelaria e APEL vão continuar a dinamizar workshop de 

empregabilidade, abordando seguintes temas:  

- Auto - Estima / Motivação 

- Procura Ativa de Emprego 

- Mobilidade Europeia 

- Programas de Emprego 

- Empreendedorismo 

- Dinâmicas de Grupo/Preparação para entrevista 

Estes temas são trabalhos em pequenos grupos, ao longo de 

várias sessões, procurando-se fomentar as dinâmicas de 

grupo e a participação dos desempregados. 

Nos últimos meses foram já desenvolvidos workshops nas 

instalações do Sindicato de Hotelaria, da AMI e da AAPNEM, 

tendo-se registado uma elevada satisfação dos 

participantes.  

 Se está interessado em participar contacte um dos 

polos organizadores. A participação é gratuita. 

 

 
Dinâmica de grupo no workshop de empregabilidade, nas 

instalações da AMI 
 

 
“Aprendizagem” e “Sucesso”   

Exemplos de palavras usadas pelos utentes na descrição do 

workshop de empregabilidade, nas instalações da AMI 

file://clusterire/Ficheiros%20IRE/EP/PASTA%20COMUM/Newsletter/Newsemprego_018/poloempregocpcanico@gmail.com
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O IEM celebrou contratos de concessão de incentivos para mais 18 novos projetos 

 

O Instituto de Emprego da Madeira celebrou, nos passados dias 30 de 

março, 26 de abril e 17 de maio, 18 contratos de concessão, no âmbito do 

Programa de Estímulo ao Empreendedorismo de Desempregados (PEED) e 

Criação do Próprio Emprego (CPE). 

 

 

Os 18 projetos aprovados irão criar 36 novos postos de trabalho, os quais serão apoiados em mais de 313,3 mil 

euros, dos quais cerca de 155,1 mil euros em incentivos à criação de postos de trabalho e 158,1 mil euros em 

apoio complementar para despesas de investimento. 

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. 

Referir que, desde janeiro, o IEM, IP-RAM celebrou 41 

contratos de concessão de incentivos correspondendo a 

com 74 novos postos de trabalho, apoiados num montante 

de cerca de 664 mil euros. 

 

  

Empresários, dirigentes e técnicos do IEM 

durante a celebração de contratos de concessão de incentivos 

do PEED, no dia 26 de abril 

 
 

 
 

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 
 

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 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/18nDlN3xerP3oZbtXAxhyl3Dvq1Ls_1hOeeu8MwPOZlk/viewform
http://www.iem.gov-madeira.pt/
https://docs.google.com/forms/d/1ldaPhTAs-5xWAyQyinY6e1OrPQAzVhNWNL1oqgpux2M/viewform
http://www.iem.gov-madeira.pt/newsemprego/ne17/print.pdf
mailto:newsletter@iem.gov-madeira.pt
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

