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Fim dos controlos quinzenais para desempegados subsidiados - A partir de outubro 

 

 

A partir de 1 de outubro termina a 

obrigação de os desempregados 

subsidiados se apresentarem de 15 em 15 

dias no Centro de Emprego, polos de 

emprego, serviços locais da Segurança 

Social ou juntas de freguesia.  

A lei 34/2016, de 24 de agosto prevê que a partir dessa data deixe de haver apresentação 

quinzenal, sendo reforçado o acompanhamento personalizado ao desempregado e sejam 

desenvolvidas ações não periódicas de controlo e avaliação da procura ativa de emprego. 

 

 

As candidaturas ao Programa POT estão suspensas 

face ao elevado número de candidaturas para 2016.  

As candidaturas já entregues que ainda aguardam decisão 

serão alvo de análise para eventual aprovação e início de 

ocupação nos meses finais de 2016. 

Após a (re)definição de quotas anuais, serão abertas as 

candidaturas para o ano de 2017. 

 

 

O IEM promove o Coaching Interativo para desempregados - Inscreva-se! 

Desde julho, o IEM promove a participação no programa de 

coaching “8 dias 14 vidas”, criado específicamente pela Dra. Lia 

Nóbrega para os desempregados de longa duração. 

Este programa reúne e adapta técnicas de desenvolvimento 

pessoal e profissional, com o objetivo de facilitar a tomada de 

consciência, a identificação de potencial, a obtenção ou reforço 

da autoestima, e a definição e alcance de objetivos. 
 

Os testemunhos dos participantes confirmam que este programa constitui 

uma ferramenta valiosa para quem procura um novo rumo profissional e 

pessoal:  

“Devem continuar com este programa porque é algo que nos ajuda muito, 

nos dá motivação e interesse para lutarmos pelos nossos objetivos. (…)” - 

Patrícia Pimenta 
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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 programa devia ter sido posto em prática há muito tempo aqui no 

centro para ensinar e acompanhar a pessoa a melhorar a sua situação 

atual, que tem a ver com a crise. Antes eu não sabia como melhorar a 

minha mente, com este Coaching agora aprendi muita coisa. Como me 

organizar e mudar de atitude.” - Abdoulai Sow 

 

 

 

“Achei o programa extremamente interessante, abordagem de temas e 

assuntos importantes a muitos níveis que faculta ou instruí o indivíduo a 

se potencializar ao máximo possível. Dinâmicas fantásticas e 

interessantes e com horário apropriado. Espero a continuação do 

programa.” - Diogo Sousa 
 

 

 Leia aqui os testemuhos completos dos participantes da 2ª sessão do programa 8 dias 14 vidas 

Para inscrição ou mais informações, dirijam-se à Dr.ª Filipa Figueira ou ao Dr. Sérgio Silvestre 

nos serviços do IEM, na Rua do Hospital Velho, 26. 

 

Histórias de sucesso: Liliana Valente e Xavier Vergés, promotores do Role and Coffee 

Damos espaço à sua diversão 

Aberto desde janeiro de 2016, com o apoio do IEM, o Role and Coffee é o primeiro espaço lúdico em 

Portugal, que combina o prazer pelos jogos de tabuleiro com um bom serviço de cafetaria e snacks. 

 
 

Liliana Valente e Xavier Vergés,  

promotores do Role and Coffee,  

Rua Dr. Pita 23 A, Loja 5, Funchal (atrás da Quinta Magnólia) 

 

Neste espaço os madeirenses podem 

desfrutar de um convívio com amigos 

à volta do seu jogo preferido ou 

testar as suas habilidades com outros 

adversários, em torneios ou com os 

monitores, enquanto bebem um café 

ou chocolate quente e saboreiam 

deliciosos doces e salgados. 

 

Podem também partilhar o gosto pelo 

modelismo, colecionando, 

construindo e pintado as peças do 

famoso jogo WARHAMMER. 

 

Liliana Valente e Xavier Vergés, promotores do Role and Coffee destacam que “nem sempre é 

possível ou fácil receber amigos em casa. Nós criamos um lugar descontraído onde as pessoas 

podem encontrar-se e ter um convívio animado e despreocupado, com jogos saudáveis. Temos 

os jogos, as diversas actividades e eventos, as mesas, os snacks e bebidas… E estamos cá para 

ensinar os regulamentos e monitorizar os jogos e garantindo que tudo seja fácil e divertido, para 

todos”. Liliana Valente acrescenta ainda “Como anfitriões e monitores de jogo, criamos laços 

com os nossos clientes e notámos que eles também desenvolvem verdadeiras simpatias entre si. 

Para nós é muito satisfatório e motivador.” 
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 Leia aqui a entrevista a Liliana Valente 

e Xavier Vergés, promotores do Role 

and Coffee 

 

 

 

 Visite a página de facebook da Role and 

Coffe ou http://Roleandacoffe.com 

 

 Saiba mais sobre o Programa de Estímulo 

ao Empreendedorismo de 

Desempregados 

 

Histórias de sucesso: André Ramos, promotor da MotoTec Portugal 

 

 

 

 
 

MotoTec, oficina e peças 
no Caminho da Igreja, 17 - Funchal, 

acima do posto Repsol de Santo António 

 

Sucesso sobre 2 rodas 
 

Aos 24 anos, André Ramos criou a MotoTec 

Portugal, uma oficina de reparação de motas, com 

o apoio do IEM. 
 

Segundo este jovem empreendedor: “No Funchal 

existem algumas oficinas de motas, mas não são 

muitas. Este mercado está a crescer bastante, com 

a crise e com a mudança na lei que permite que 

quem tem carta de carro, e pelo menos 25 anos, 

possa conduzir uma mota com cilindrada até 125 

cm
3
. 

Nota-se bem que há cada vez mais motas no 

Funchal. Hoje já se veem faixas próprias e 

estacionamentos específicos… Por isso havia que 

aproveitar.” 
 

 Leia aqui a entrevista a André Ramos, 

 promotor da MotoTec Portugal

 

 

 Visite a  página de facebook da MotoTec Portugal

 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 celebrou contratos de concessão de incentivos para mais 17 novos projetos 

O Instituto de Emprego da Madeira celebrou, nos 

passados dias 27 de julho e 30 de agosto, 17 contratos 

de concessão, no âmbito do Programa de Estímulo ao 

Empreendedorismo de Desempregados (PEED). 

Os 17 projetos aprovados irão criar 30 novos postos de 

trabalho, os quais serão apoiados em mais de 290,7 mil 

euros, dos quais cerca de 125,3 mil euros em incentivos 

à criação de postos de trabalho e 165,3 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 76 

contratos de concessão de incentivos correspondendo a 

com 142 novos postos de trabalho, apoiados num 

montante de cerca de 1.335,7 mil euros. 

 

 

 
 

 
 

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

de incentivos do PEED, no dia 30 de agosto 
 

Polos de Emprego: Encerramento dos workshops de empregabilidade no Funchal 

Terminou no passado dia 1 de setembro o último 

ciclo de workshops de empregabilidade no Funchal, 

organizados pelos Polos de emprego do Sindicato 

de Hotelaria, AAPNEM, AMI, APEL e ISAL e com a 

colaboração do Polo de Emprego da Direção 

Regional de Juventude e Desporto. 

Cada um dos ciclos incluiu 4 sessões, abordando 

temas como o da Autoestima e Motivação, Técnicas 

de Procura Ativa de Emprego/ Mobilidade/ 

Empreendedorismo, Programas de Emprego e, por 

fim, as Entrevistas, com dinâmicas de grupo e 

simulações. 

 

 

Participantes do workshop de empregabilidade 
 

 

Fonte: EMPREGARMAIS 

Participaram, ao todo, 61 utentes dos vários Polos de Emprego, com idades entre os 20 e 55 anos e 

com habilitações literárias compreendidas entre o 4º ano e Licenciatura. 

 

 Se está interessado em participar no próximo workshop contacte um dos polos organizadores. 

 

O Centro de Visitantes do Parlamento Europeu vai exibir um filme sobre Programa de 

Estímulo ao Empreendedorismo de Desempregados (PEED) 

Decorreu no dia 31 agosto uma entrevista à Sra. Presidente do 

Conselho Diretivo do Instituto de Emprego da Madeira, Dra. Rita 

Andrade, para apresentação de um filme para o centro de 

visitantes do Parlamento Europeu em Bruxelas, sobre o 

Programa de Estímulo ao Empreendedorismo de Desempregados 

(PEED), que será divulgado em Outubro 2016. 
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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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