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Estão abertas as candidaturas ao Programa Experiência Jovem 

 

para colocações de setembro 2016 a fevereiro de 2017! 

ATÉ 30 DE JULHO! 

 Saiba mais 

 

O IEM relança o programa Empresas de Inserção 

 

 

Dada a importância do setor da economia social no combate à pobreza e à 

exclusão social através da (re)inserção socioprofissional de pessoas 

desfavorecidas face ao mercado de trabalho, o IEM relançou no dia 28 de 

junho o programa Empresas de Inserção. 

As empresas de Inserção materializam-se em projetos sociais, a serem apresentados por estas entidades da 

economia social, sendo organizados segundo lógicas empresariais de produção de bens e serviços em qualquer 

atividade económica.  

O IEM financia o investimento até ao máximo de 30 mil euros concedendo ainda apoio financeiro na inserção dos 

trabalhadores afetos à Empresa de Inserção e à Equipa Técnica durante dois anos e meio. Pretende-se que no final 

dos dois anos e meio pelo menos 70% dos participantes fiquem integrados no mercado de trabalho. 

As candidaturas a esta medida decorrem durante os meses de julho e agosto de 2016.  Saiba mais 

 

O programa REATIVAR Madeira foi alargado 

 

Com a publicação da Portaria n.º 222/2016, de 2 de junho, o Programa REATIVAR Madeira foi alargado em 3 

vertentes: 

1) Aumento da duração do estágio de 9 para 12 meses. 

2) Alargamento aos destinatários com 45 ou mais anos que possuem uma 

qualificação inferior ao nível 2 do Quadro Nacional de Qualificações (9º ano de 

escolaridade/ 3º ciclo do ensino básico obtido no ensino regular ou por percursos 

de dupla certificação); 

3) Redução de 3 anos para 12 meses, do período de tempo mínimo desde o fim do 

último estágio apoiado pelo IEM, que é tido em conta para seleção dos 

destinatários do programa. 

  Saiba mais 
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Estatísticas  

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 

 

 

O IEM tem mais 6 Polos de Emprego 

 

A Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais investiu 415 mil euros em 2016 para garantir o funcionamento 

de 26 Polos de Emprego distribuídos por várias localidades da Região Autónoma da Madeira. 

Dos 26 Polos de Emprego, seis entraram em funcionamento no mês 

de junho. 

O objectivo destes Polos é aproximar os serviços públicos das 

pessoas e encontrar soluções para o desemprego, promovendo a 

pro-atividade através de um acompanhamento personalizado, 

apoiando os desempregados neste processo e encaminhando-os 

para medidas de apoio ao emprego, qualificação e 

empreendedorismo. 

 

A propósito, Dra. Rubina Leal esclarece que “qualquer entidade 

pública ou privada sem fins lucrativos pode tornar-se uma entidade 

promotora dos Polos de Emprego, desde que reúna 

cumulativamente um conjunto de requisitos, nomeadamente 

assegurar os meios técnicos e os recursos humanos necessários ao 

desenvolvimento das atividades”, recordou a Secretária Regional. 

 

 Saiba mais 

 

Desde junho de 2016, o IEM apoia  

26 Polos de Emprego na Região 

 

 

Histórias de sucesso: Márcia Freitas e Hélder Alves, promotores da Nova Ortopedia 

 

 

 

Hélder Alves e Márcia Freitas, 
Promotores da Nova Ortopedia 

Nós cuidamos de si 

Na loja Nova Ortopedia, aberta com o apoio do IEM, encontra 

profissionais dedicados e competentes que ajudarão a encontrar 

o melhor para si, num amplo leque de produtos de apoio à saúde, 

de ortopedia, doenças vasculares, ajudas técnicas, mobilidade, 

posicionamento, material de banho, WC, material anti-escara, 

mobiliário hospitalar, geriátrico, incontinência, ortóteses, sapatos 

ortopédicos e palmilhas personalizadas. 

 

Nesta loja irá encontrar os produtos de que necessita, com 

qualidade garantida e aos preços mais baixos do mercado. 

Esta loja nasceu da iniciativa de Márcia Freitas e Hélder Alves, 

ambos desempregados com mais de 11 anos de experiência 

nesta área.  

Como refere a promotora: “Não pude ser enfermeira mas 

felizmente consegui trabalhar na área de apoio à saúde, que é 

muito motivadora para mim. Quando fiquei desempregada 

não me consegui imaginar a fazer outra coisa. Senti que tinha 

de avançar com a minha própria loja, que não podia 

simplesmente desistir desta profissão. Foi quando surgiu a 

ideia de fazer uma sociedade com Hélder. Ficamos 

 
 

Loja Nova Ortopedia  
Rua 31 de Janeiro, 34 – Funchal 
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desempregados quase ao mesmo tempo e começamos 

imediatamente a trabalhar para concretizar esta ideia.  

Um complementa o outro, o Hélder no back office e eu no 

front office. Juntos somos uma equipa excelente!”. 

 

 Leia aqui a entrevista a Márcia Freitas, co-promotora da 

Nova Ortopedia 

 
 Visite a página de facebook da Nova Ortopedia 

 Saiba mais sobre o Programa de Estímulo ao 

Empreendedorismo de Desempregados 

 
Aconselhamento por profissionais qualificados 

e os melhores artigos de: 

Ortopedia 

Traumatologia 

Reumatologia 

Pediatria 

Prevenção e tratamento de doenças vasculares 

 

Faça aqui as suas palmilhas personalizadas SUPERfeet 

 

 

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: Sessão de informação direitos e deveres laborais, no Funchal 

 

O Polo de Emprego Sindicato dos Trabalhadores na Hotelaria, Turismo, Alimentação, Serviços e Similares da RAM, irá 

realizar no dia 14 de setembro, uma sessão de informação subordinada ao tema direitos e deveres laborais. 

 

Esta sessão visa dar conhecimento acerca dos direitos, deveres e 

responder a questões laborais, aos desempregados, contando com a 

intervenção do coordenador do Sindicato Hotelaria Sr. Adolfo Freitas. 

A sessão decorrerá no Auditório do Sindicato, Rua da Alegria n.º 31, 

rés do chão, pelas 15 horas. 

A entrada é livre. INSCREVA-SE! 

291 752 138 | 961 363 883 | poloemprego.sindhotelaria@gmail.com 

 

Procura Ativa de emprego: Sente-se desconfortável a autopromover-se? 

Encontre outra forma de impressionar o entrevistador  

Os entrevistadores estão à procura de provas concretas da sua 

experiência e não da sua capacidade de convencer alguém. Se a 

autopromoção o deixa pouco à vontade e todas as dicas sobre como 

vender a sua imagem só o põem nervoso, não desanime.  

Há outra abordagem que pode dar frutos durante os preciosos 

minutos de entrevista. 

 Leia o artigo completo no portal da Rede Eures 
 

 

 

 

http://www.iem.gov-madeira.pt/newsemprego/ne19/Ne19_NovaOrtopedia.htm
http://www.iem.gov-madeira.pt/newsemprego/ne19/Ne19_NovaOrtopedia.htm
https://www.facebook.com/no.novaortopedia
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
https://ec.europa.eu/eures/public/pt/news-articles/-/asset_publisher/L2ZVYxNxK11W/content/interview-coming-up-uncomfortable-with-self-promotion-find-another-way-to-impress-your-interviewer?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Feures%2Fpublic%2Fpt%2Fnews-articles%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_L2ZVYxNxK11W%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_U2TwYOTdC3eS__column-1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D4&_101_INSTANCE_L2ZVYxNxK11W_backLabelKey=news.articles.back.to.list&_101_INSTANCE_L2ZVYxNxK11W_showAssetFooter=true
https://www.superfeet.com/
https://ec.europa.eu/eures/public/pt/news-articles/-/asset_publisher/L2ZVYxNxK11W/content/interview-coming-up-uncomfortable-with-self-promotion-find-another-way-to-impress-your-interviewer?inheritRedirect=false&redirect=https://ec.europa.eu/eures/public/pt/news-articles?p_p_id=101_INSTANCE_L2ZVYxNxK11W&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=_118_INSTANCE_U2TwYOTdC3eS__column-1&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=4&_101_INSTANCE_L2ZVYxNxK11W_backLabelKey=news.articles.back.to.list&_101_INSTANCE_L2ZVYxNxK11W_showAssetFooter=true
https://www.superfeet.com/
https://ec.europa.eu/eures/public/pt/news-articles/-/asset_publisher/L2ZVYxNxK11W/content/interview-coming-up-uncomfortable-with-self-promotion-find-another-way-to-impress-your-interviewer?inheritRedirect=false&redirect=https://ec.europa.eu/eures/public/pt/news-articles?p_p_id=101_INSTANCE_L2ZVYxNxK11W&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=_118_INSTANCE_U2TwYOTdC3eS__column-1&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=4&_101_INSTANCE_L2ZVYxNxK11W_backLabelKey=news.articles.back.to.list&_101_INSTANCE_L2ZVYxNxK11W_showAssetFooter=true
https://www.superfeet.com/
https://ec.europa.eu/eures/public/pt/news-articles/-/asset_publisher/L2ZVYxNxK11W/content/interview-coming-up-uncomfortable-with-self-promotion-find-another-way-to-impress-your-interviewer?inheritRedirect=false&redirect=https://ec.europa.eu/eures/public/pt/news-articles?p_p_id=101_INSTANCE_L2ZVYxNxK11W&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=_118_INSTANCE_U2TwYOTdC3eS__column-1&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=4&_101_INSTANCE_L2ZVYxNxK11W_backLabelKey=news.articles.back.to.list&_101_INSTANCE_L2ZVYxNxK11W_showAssetFooter=true


 

Procura Ativa de emprego: Torne o seu currículo online localizável  

 

Mesmo que tenha criado um excelente currículo para colocar online, já 

pensou na forma como os motores de busca funcionam e se o seu 

currículo será encontrado pelo recrutador certo?  

Eis algumas boas ideias para aumentar a visibilidade do seu currículo 

online. 

 Leia o artigo completo no portal da Rede Eures 

 

O IEM celebrou contratos de concessão de incentivos para mais 18 novos projetos 

O Instituto de Emprego da Madeira celebrou, nos passados dias 

31 de maio e 26 de junho, 18 contratos de concessão, no âmbito 

do Programa de Estímulo ao Empreendedorismo de 

Desempregados (PEED). 

Os 18 projetos aprovados irão criar 38 novos postos de trabalho, 

os quais serão apoiados em mais de 381,3 mil euros, dos quais 

cerca de 172,3 mil euros em incentivos à criação de postos de 

trabalho e 209 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. 

 

 
 

 
Empresários, dirigentes e técnicos do IEM 

durante a celebração de contratos de concessão de 
incentivos do PEED, no dia 27 de junho 

Referir que, desde janeiro, o IEM, IP-RAM celebrou 59 contratos de concessão de incentivos correspondendo a com 

112 novos postos de trabalho, apoiados num montante de cerca de 1.045,1 mil euros. 

 

Novas ações do programa Formação-Emprego  O IEM na inauguração de uma empresa apoiada 

No dia 18 de julho, 17 desempregados iniciaram uma 

das 3 ações de Formação-Emprego apoiadas pelo IEM 

e cofinanciada em 85% pelo Fundo social Europeu. 

Ao longo dos próximos 6 meses irão desenvolver 

conhecimentos de Programação Informática, de 

Marketing e publicidade ou técnicas comerciais e 

financeiras, potenciando a sua integração no mercado 

de trabalho. Este programa prevê a contratação pela 

entidade, após o programa, de um mínimo de 70% do 

total dos participantes, com um contrato de trabalho 

igual ou superior a 12 meses.  Saiba mais 

 

No passado dia 25 de Maio, a Presidente do Instituto de 

Emprego da Madeira, Dra. Rita Andrade, esteve em 

representação do IEM, IP-RAM e da Senhora Secretária 

Regional da Inclusão e Assuntos Sociais na Inauguração da 

empresa apoiada pelo IEM “A Venda das Viagens”. 

 

 Saiba mais em http://www.avendadasviagens.pt 
 Visite a página de facebook da Venda das Viagens 
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O IEM esteve na Expo Madeira 

   

22 animadores dos Polos de Emprego da Região dinamizaram o stand do IEM na Expo Madeira. 

A todos muito obrigado! 
  

Dra. Rubina Leal visitou 2 empresas apoiadas pelo IEM  

No dia 19 de Julho, a Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais visitou 2 projetos apoiados.  Leia mais aqui

 

 

A Dobsware é uma empresa de software que cria jogos e 

apps para as plataformas mobile. 

 Saiba mais em http://www.dobsware.com 

 Visite a página de facebook da Dobsware 

 
 

 
 

Madeira Radical é uma empresa dedicada ao aluguer de 

Scooters, Kayaks, Canyoning, escalada, passeios e 

desportos ao ar livre. 

 Saiba mais em http://www.madeiraradical.com 

 Visite a página de facebook da Madeira Radical 
 

 

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 
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