
OUTUBRO 2018 - nº 32

O novo website do IEM está no ar

O IEM desenvolveu um novo website, com uma imagem leve e moderna, que permite uma navegabilidade

fácil e rápida, em qualquer suporte, quer no tradicional computador pessoal, quer nos aparelhos móveis,

como os tablets e telemóveis, cada vez mais utilizados.

Este novo website abre caminhos de futuro para a comunicação entre o IEM e os candidatos a emprego e as

entidades empregadoras ou parceiras, sendo um passo importante no esforço de modernização contínua dos

serviços e processos, com vista à prestação de um serviço público de qualidade, acessível e eficiente.

Veja o novo website do IEM: www.iem.madeira.gov.pt

HISTÓRIAS DE SUCESSO: 

Rubina Abreu, promotora do restaurante Gengibre – Alimentação saudável

Dina Trindade, promotora do Atelier Dina Trindade

O PROJOVEM foi reformulado POT - Suspensão temporária de candidaturas

PROGRAMA 

EXPERIÊNCIA JOVEM

Próximas candidaturas

de 15 a 30 de novembro
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Destaca-se, igualmente, a aplicação de novos procedimentos na participação do IEM, que

passa a ser concedida às entidades, em todas as situações, sob a forma de custos

simplificados. Este procedimento visa diminuir a burocracia envolvida, permitir uma

periodicidade mensal no apoio concedido e refletir oportunamente a assiduidade do

participante.

Destinatários: 

Desempregados com idade até aos 29 anos, inclusivamente

Entidades enquadradoras:

Pessoas singulares ou coletivas de direito privado

MEDIDA ESTÁGIO GARANTIA 

Participantes com nível de qualificação 4, 5, 6, 7 ou 8 do QNQ, que não 

tenham tido ocupação profissional na área em causa por período superior 

a 6 meses desde a obtenção da qualificação

Duração: 9 meses

Comparticipação do IEM: 

Entidade com fins lucrativos: 70% da bolsa mensal

Entidade sem fins lucrativos: 80% da bolsa mensal

Subsídio de alimentação

Subsídio de transporte

Seguro de acidentes de trabalho

Comparticipação da entidade:

Entidade com fins lucrativos: 30% da bolsa mensal

Entidade sem fins lucrativos: 20% da bolsa mensal

Encargos decorrentes da inscrição do participante na Segurança Social

MEDIDA EXPERIÊNCIA GARANTIA 

Participantes com nível 2 ou 3 do QNQ 

(9º ano de escolaridade ou 12º sem 

qualificação profissional)                                                                                                         

Duração: 6 meses

Comparticipação do IEM: 

95% da bolsa mensal

Subsídio de alimentação

Subsídio de transporte

Seguro de acidentes de trabalho

Comparticipação da entidade:

5% da bolsa mensal

Encargos decorrentes da inscrição do 

participante na Segurança Social

O PROJOVEM foi alterado

Desde a sua criação, em agosto de 2014, o Programa PROJOVEM tem-se revelado uma medida ativa de emprego muito

abrangente e com grande aceitação, quer por parte das entidades enquadradoras, quer dos jovens sinalizados como NEET -

Neither in Employment, Education or Training, ou seja, que não trabalham, que não estudam e não estão a frequentar

qualquer formação.

Após um balanço à sua execução, o IEM decidiu introduzir algumas alterações ao PROJOVEM, de modo a garantir ganhos

de eficiência no seu acompanhamento, a responder às sugestões de entidades e de jovens e de forma a promover a

uniformização de direitos e deveres entre os diversos programas de emprego do IEM.

Com a reformulação deste programa procede-se a um aumento dos valores pagos aos participantes na medida Estágio

Garantia, a par dos valores fixados para outros programas de estágios qualificados. Também os horários, períodos de

descanso e regras de assiduidade são objeto de harmonização com os demais programas.

http://www.iem.madeira.gov.pt/programas-emprego/projovem/
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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.

Inscrições: Rua da Boa Viagem, 36 | 291 145 740 | dppe@iem.madeira.gov.pt

O IEM celebrou contratos de concessão 

de incentivos para 9 novos projetos

O IEM vai estar presente na

CIDADE DO EMPREENDEDOR 2018

As candidaturas ao Programa de Ocupação Temporária

de Desempregados encontram-se suspensas pelo facto

de já ter sido ultrapassado o número de vagas

disponíveis para aprovação até ao final de 2018.

A reabertura das candidaturas está prevista para 01 de

dezembro de 2018.

As candidaturas 

ao POT estão 

suspensas 

O Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM celebrou, no dia 12 de outubro, mais 9 contratos de concessão de incentivos

que contemplam a criação de 16 novos postos de trabalho, no âmbito do Programa de Estímulo ao Empreendedorismo de

Desempregados (PEED), em áreas de atividade diversas, que incluem, entre outras, a construção, a fotografia, os institutos

de beleza, o aluguer de automóveis, o comércio de variados produtos, entre outras áreas.

Estes projetos serão apoiados em mais de 143 mil euros, dos quais cerca de 74 mil euros para incentivo à criação de

postos de trabalho e 69 mil euros para apoio complementar a despesas de investimento.

Ao longo de 2018 foram celebrados contratos de concessão de incentivos para a criação de 57 novas empresas, num total

de 103 novos postos de trabalho e correspondendo a um investimento de cerca de 1 milhão de euros.

Visite-nos! Stand n.º 42

PROGRAMA EXPERIÊNCIA JOVEM

Candidaturas abertas de 15 a 30 de novembro!

Para colocações de 01 de janeiro a 30 de junho de 2019!

Se é uma entidade privada e está disponível para proporcionar uma experiência de trabalho a

jovens, o IEM apoiá-lo-á suportando os encargos com a remuneração do participante. Saiba mais

Se és jovem, com idade até 30 anos, inscrito no IEM há pelo menos 3 meses, com habilitações

até ao 12º ano (nível 3 do QNQ), e sem experiência profissional superior a 12 meses, candidata-te a

uma experiência de trabalho. Sabe mais
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Rubina Abreu abriu o restaurante Gengibre

em resposta à falta de opções de alimentação

saudável no Funchal.

Neste espaço, situado na Rua do Bispo, em pleno

centro do Funchal, a saúde é a principal preocupação,

para a qual a alimentação é um contributo

fundamental. Afinal, como diz a promotora: “Somos o

que comemos. A nossa alimentação pode ser a nossa

cura ou a nossa doença. Não se pode comer alimentos

processados, cheios de aditivos e sem valor nutritivo

sem que isto tenha efeitos na nossa saúde, na nossa

energia e bem-estar.

No Gengibre usamos ao máximo os produtos

biológicos como as farinhas e as massas. As nossas

verduras e frutas são fornecidas diariamente pelos

produtores da Região, só usamos carnes brancas e

determinados peixes, sempre frescos, e banimos as

fritadeiras e micro-ondas. Temos muito cuidado em

eliminar os principais fatores de alergias e

intolerâncias, como o glúten ou a lactose. Às nossas

sobremesas, pelas quais temos um carinho muito

especial, aplicamos o conceito vegan, ou seja, são

preparadas sem qualquer vestígio animal, como os

ovos ou o leite.”

Rubina Abreu explica que “no Gengibre queremos

provar que as coisas que nos fazem bem podem ser

saborosas. Mas não somos radicais, queremos agradar

a todos e contribuir para a aprendizagem de novos

hábitos, novos sabores.

A promotora prossegue: ”Hoje em dia há uma

preocupação cada vez maior com o que comemos. Isto

implica uma maior dedicação às compras, à

preparação, e muita organização. As pessoas acabam

por não terem sempre tempo para tal. Nós surgimos

como uma solução para estas pessoas e como uma

alternativa para quem já faz a sua própria comida

saudável mas quer variar um pouco, conhecer novas

receitas.

Rubina Abreu, promotora do Restaurante 

Gengibre – Alimentação Saudável

Porque somos o que comemos

Neste sentido, uma das nossas apostas foi fazer pratos por

encomenda e fornecer refeições para o jantar em família. Em vez

de encomendar uma pizza, por exemplo, os nossos clientes podem

levar algo saboroso e saudável, com a confiança de ter sido feito

com produtos de elevada qualidade.

Por outro lado, temos cada vez mais clientes que nos pedem para

eliminar certos produtos dos pratos, ou para fazermos algo só para

eles. Existem alergias/ intolerâncias muito complicadas de evitar

noutros restaurantes, como por exemplo, os orégãos ou o azeite.

Um dos nossos objetivos é que todas as pessoas possam desfrutar

de uma refeição fora, em convívio, independentemente das suas

restrições.”

Rubina Abreu, promotora do restaurante Gengibre – Alimentação Saudável
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Como surgiu a ideia deste projeto?

A alimentação saudável tornou-se uma necessidade quando

descobrimos que o meu filho mais velho sofria de várias intolerâncias

alimentares. Isto obrigou-nos a aprender muito sobre este tema, a

compreender que se podiam fazer as coisas de outra maneira. Por

outro lado, percebemos que a alimentação saudável tem impacto

positivo sobre todos nós.

Para além da falta de produtos adequados, o que nos obrigou a fazer

tudo em casa, até mesmo o pão para os lanches, concluímos que não

havia um sítio na Madeira onde pudéssemos fazer uma refeição com

ele.

Eu já tinha trabalhado em restaurantes quando era mais jovem, e

sempre gostei de lidar com as pessoas neste tipo de ambiente.

Assim, quando fiquei desempregada, esta opção surgiu como a mais

óbvia. É uma área de que eu gosto, que me ajuda no meu dia-a-dia e

que me dá a possibilidade de contribuir para o bem-estar dos meus

clientes, de aumentar a consciencialização para este tema tão

importante.

O Gengibre abriu há mais de 1 ano. Como correu até agora?

Para já está a correr bem, dentro do que prevíamos. Sabemos que

todos os negócios precisam de tempo para vingar, sobretudo quando

se traz algo um pouco diferente. Os madeirenses ainda não estão

muito sensibilizados para a alimentação vegetariana, nem para os

smoothies, os sumos naturais feitos com frutas, verduras diversas e

frutos secos, que são uma excelente forma de consumir alimentos

frescos e crus.

Até agora tive de ter muito cuidado com o investimento a fazer e tive

de saber adaptar-me à realidade. Nós optamos por fechar pelas 19h,

pois não havia clientela suficiente para os jantares. Em vez

apostamos no take-away para o jantar. Os nossos clientes saem do

trabalho aqui no centro e levam já a sua refeição. No fundo, foi um

“mal que veio por bem”, pois assim não contratei uma segunda

equipa, que aumentaria os custos fixos, e posso passar um pouco

mais de tempo com os meus filhos.

Ainda me falta o tempo e o dinheiro para investir na divulgação do

Gengibre e deste conceito.

Sei que teria um efeito positivo no negócio mas tenho de fazer as

coisas aos poucos. Nesta fase tenho de dedicar-me muito às

compras, às receitas e tenho de assegurar o atendimento. Ainda não

pude contratar ninguém para me ajudar nas mesas, pois tem de ser

alguém que saiba e que queira lidar com pessoas que se preocupam

com o que comem. É preciso que seja uma pessoa que partilhe este

sentimento.

Então não se arrepende de ter avançado?

Nunca o poderia fazer. O Gengibre proporcionou-me o meu trabalho e

o da minha mãe, que pude contratar para a cozinha, e permite-me

fazer algo de que eu gosto e que faz bem à minha família. Os meus

filhos são os melhores clientes das sobremesas e da sopa de

beterraba.

Embora seja uma enorme responsabilidade e hajam sempre meses

menos bons, sei que foi a melhor escolha para a mim e para a minha

família.

Apesar de todas as preocupações, estou constantemente a pensar

em expandir os produtos biológicos que vendemos cá, a querer testar

novas receitas e melhorar o espaço, em fazer workshops sobre vários

temas…

O apoio do IEM foi importante?

Sim, sem dúvida, foi uma grande ajuda nos custos. O valor que

prevemos nunca é o real, surgem sempre outras despesas. Foi

necessário fazer um grande investimento pessoal neste projeto e sem

o apoio do IEM teria sido muito difícil.

Deixa algum conselho aos desempregados que têm um ideia de

negócio?

Que não fiquem parados à espera que algo aconteça.

Rua do Bispo, 12, Funchal

291 223 495 

@Gengibre - Alimentação Saudavel
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Dina Trindade é uma jovem estilista natural de S.

Jorge, em Santana, que após “correr meio mundo”

na moda, decidiu regressar à sua terra, e criar a sua própria

marca de design de moda.

O Atelier Dina Trindade abriu portas em 2017, no espaço

Cowork Funchal, com a ambição de criar peças elegantes,

modernas e coloridas, inspiradas nas paisagens e flora da

Madeira, nas quais as estampas florais e o Bordado Madeira

se interligam, revitalizando a tradição e alma madeirense.

As peças à medida, feitas por encomenda consoante os

desejos de cada cliente, assumem o protagonismo neste

atelier. No entanto, Dina Trindade já teve a oportunidade de

apresentar uma coleção de primavera e de criar peças para

vários eventos turísticos da Região, como a Festa da Flor, o

Carnaval e a Festa do Vinho.

Como surgiu a ideia de criar este negócio?

Desde muito pequena que tenho a ambição ser designer de

moda. Comecei a trabalhar para este sonho há muitos anos.

Tanto que apresentei o meu primeiro desfile aos 16 anos.

O meu percurso era claro: obter a formação necessária,

ganhar experiência profissional, sobretudo a nível

internacional, e depois iniciar o meu próprio projeto.

Fiz a licenciatura em design de moda pela Universidade da

Beira Interior (UBI), ao longo da qual realizei um intercâmbio

na Universidade de São Paulo, no Brasil e um Erasmus na

University of Boras, na Suécia. Fiz também um mestrado em

Branding e Design de Moda, em duas universidades, o IADE,

Creative University e a UBI.

Ao longo do meu percurso profissional participei em desfiles

em Boston - USA, Brest – França e Lisboa, assim como

estágios na Jonathan Saunders - Londres e Dom Pastor -

Lisboa.

Mas a Madeira é a minha terra e é uma ilha simplesmente

maravilhosa.

Dina Trindade

Promotora do Atelier Dina Trindade

Uma nova imagem para a tradição 

Madeirense

Voltei para a Região quando considerei que já tinha obtido a

experiência necessária e fiz um estágio no Instituto do Vinho

e do Bordado e do Artesanato Madeira, através do qual pude

aprofundar os meus contactos e conhecimentos sobre o

Bordado Madeira.

Assim, podem perceber que esta decisão não foi tomada

num único momento. Construí todo um caminho e dei todos

os passos necessários, desde há muitos anos, para criar o

meu próprio ateliê.

Dina Trindade com dois vestidos promocionais criados para o 

IVBAM, aquando do estágio profissional,

para o Festival do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira 2016. 

@dinatrindadeofficial | www.dinatrindade.pt

Rua das Mercês, 41, Funchal
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Passado mais de ano e meio, está satisfeita com o

sucesso deste projeto?

Ainda não alcancei o sucesso que sonhei para o Atelier

Dina Trindade. Neste momento já sinto bastante segurança

e confiança no futuro, mas estou bem consciente que este

tipo de atividade requer pelo menos uns 3 anos de

implementação. Posso apenas dizer que estou

completamente segura da minha escolha.

Atualmente ainda há demasiada sazonalidade nas

encomendas.

Com os casamentos e as primeiras comunhões, passam-se

vários meses seguidos em que quase nem consigo dormir,

tanto é o trabalho e as preocupações. Infelizmente, também

há aqueles meses em que os custos fixos se tornam

pesados, o que me impediu de contratar ajuda até agora.

Tenho de ter muito cuidado antes de assumir estes custos.

Quais são os principais fatores do seu sucesso?

Eu preparei-me muito bem antes de avançar, e fui

acumulando muitos contactos de clientes que residem fora

da região. A maioria das minhas encomendas provêm de

gente que está fora, que aprecia o Bordado Madeira, ou de

gente que contactou com os meus trabalhos anteriores.

Por outro lado, creio que consegui adaptar as minhas

expectativas ao longo destes meses. Até agora só pude

apresentar uma coleção, pois tenho de manter-me forçada

nas áreas em que há mais mercado. Mais tarde, poderei

retomar esta ambição, com um novo alento e mais

notoriedade neste meio.

Destaco o Espaço Cowork como uma grande mais-valia.

Para além de ter aqui condições excecionais a um custo

muito bom, partilho espaços comuns com outros

profissionais, inclusivamente ligados ao design e à

arquitetura, o que estimula a criatividade. O convívio e as

vantagens do espaço permitem-me lidar melhor com os

períodos de maior stress.

Finalmente, apesar do Atelier ter uma página própria, o

facebook revelou-se a melhor forma de comunicação com

os clientes. É flexível, permite-me acrescentar conteúdos

facilmente, e está ao acesso de todos.

Até agora quais foram as vossas maiores

dificuldades?

É sem dúvida a sazonalidade. Será sempre um fator a ter

em conta, mas com o tempo e com mais divulgação, estou

confiante de que terá cada vez menor impacto.

Por outro lado, por mais preparado que se esteja para

fazer sacrifícios pessoais, estes não se tornam mais

fáceis. Eu nunca pensei que fosse tão duro. Não há

preparação que nos ajude quando se passam meses

seguidos a trabalhar longas horas do dia e da noite, sem

vida social ou familiar, só focados no trabalho.

O apoio do IEM foi importante?

Sim, sem dúvida. Deu-me uma base para alavancar a

empresa, uma grande ajuda nos custos. Caso não tivesse

conseguido este apoio, sei que, nesta fase, estaria numa

situação muito mais complicada.

Deixa algum conselho aos desempregados com

espírito empreendedor?

Para mim, o mais importante é avaliarem muito bem o

mercado em que pretendem se inserir e terem consciência

que vão ter muitos encargos fixos. Não podem só partir de

um sonho. Se depois virem que pode resultar, então há

mesmo que avançar.
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O IEM esteva na 5ª visita do projeto GROW RUP

O Instituto de Emprego da Madeira participou, na

5ª visita inter-regional do projeto GROW RUP

(Crescimento das Regiões Ultraperiféricas), que

decorreu entre 9 e 11 de outubro, na ilha de

Martinica.

O objetivo do projeto é melhorar, através do

intercâmbio de experiências entre as

administrações regionais das 5 regiões

ultraperiféricas representadas (Madeira, Açores,

Canárias, Reunião e Martinica), o desenho e a

gestão das políticas estruturais para o emprego e a

criação de empresas.

Nesta visita, foram apresentadas uma série de

boas práticas desenvolvidas na região do parceiro

anfitrião: Universidade das Antilhas, Eco-Park

Lafayette , E-Sims, Jardin Partagé Trenelle-Citron e

Systeko.

O stakeholder Dr. Roberto Varela, da

FactorENERGIA, empresa que implementa

soluções de eficiência energética na Madeira,

apresentou o caso de boas-práticas da Madeira.

As delegações visitaram experiências relevantes no

âmbito da economia circular, verde e azul, que

podem constituir exemplo para replicação. As

visitas distinguiram o controlo de resíduos e o

agroturismo.

Os parceiros participaram também numa conferência

sobre Economia Azul e Cruzeiros de Turismo. Representação regional na 5ª visita: IEM e FactorENERGIA, e do grupo de trabalho 

Roteiro do Emprego’18

O Roteiro do Emprego’18 prossegue tendo-se realizado mais

um encontro, no passado dia 10 de outubro, dirigido aos jovens

desempregados do concelho de Machico.

Nesta iniciativa, promovida pelo Governo Regional, através do

Instituto de Emprego da Madeira, pretende-se incutir a

mensagem, em cada desempregado, que o sucesso para a

inserção profissional depende do plano de empreendedorismo

de cada um(a).

O próximo encontro terá lugar no Porto Santo, no próximo dia

14 de novembro.

Ainda dentro da temática da economia azul, e para encerrar esta 5ª visita, os parceiros visitaram a marina de Le Marin e

assistiram à apresentação do projeto de turismo marítimo Yoles Rondes.

http://www.iem.madeira.gov.pt/growrup/
http://www.iem.madeira.gov.pt/growrup/
http://www.iem.madeira.gov.pt/growrup/
http://www.iem.madeira.gov.pt/growrup/

