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Ofertas de emprego 

 

Programas de emprego 

Estágios Profissionais 

Estágios na Europa 

Programa Experiência 
Jovem 

Formação/Emprego 

Criação do Próprio 
Emprego 

Programa de Estímulo ao 
Empreendedorismo de 
Desempregados 

Incentivos à Contratação 

Programa Ocupacional de 
Desempregados 

Programa Ocupacional de 
Trabalhadores 
Subsidiados 

Programa Ocupacional 
para Seniores 

Empresas de Inserção 

Vida e Trabalho 

 

Informação e orientação 
profissional 

Clubes de Emprego e 
UNIVA 

Proteção no desemprego 

Trabalhar/recrutar na 
Europa 

 

O IEM 

Pedido de 
esclarecimentos e 
informações 

Contactos 

Quem somos 

 

Combater a exclusão social: o Programa Vida e Trabalho 

São várias as empresas que, através do Programa Vida e Trabalho, colaboram na integração de 

toxicodependentes em tratamento, que no seu estádio de tratamento, apresentam condições para 

integrar uma instituição ou empresa, como um outro qualquer trabalhador. 

Leia o testemunho da Diretora de Recursos Humanos do Grupo Savoy, a D. Tina Silva: 

“Foi em 2004 que a nossa empresa, SIET SAVOI, S.A., tomou conhecimento do Programa Vida e 

Trabalho, através das instituições públicas ligadas a esta nobre causa. Acarinhamos desde logo a 

iniciativa e foi já em 2004 que recebemos o nosso primeiro participante. 

Apraz-nos registar, até à presente data, a passagem de dezanove 

participantes pelo Grupo Savoy, aos quais foram proporcionadas 

experiências de trabalho/estágios e é com algum orgulho que 

neste momento contamos com 2 elementos no quadro de pessoal 

efetivo desta Empresa. 

Esta experiência é mutuamente enriquecedora, beneficiando 

quer a entidade enquadradora, quer os participantes do 

programa. Para a Empresa é gratificante acompanhar o percurso 

destas pessoas, quer a nível pessoal quer a nível profissional, desde 

o início ao termo do estágio de integração socioprofissional.  

O Grupo Savoy disponibiliza o acompanhamento necessário para 

que estes indivíduos estejam minimamente preparados para 

cumprir tarefas, para respeitar diretrizes, para saberem relacionar-

se com os colegas e com os seus superiores hierárquicos, para 

saberem estar, saberem fazer e ser, e concretizarem com eficácia 

as etapas do seu estágio, ficando aptos para o mundo do trabalho, 

sem rótulos e sem estigmas. 

Preparamo-los para a vida e a sensação de bem-estar é mútua e 

envaidece-nos! 

Continuaremos, com certeza e sem receios, a receber participantes 

deste programa, pois estamos empenhados e em conjunto com as 

instituições que os acompanham, a dar oportunidade a estes 

“heróis”, que foram os primeiros a travar uma luta desigual, em 

busca da sua recuperação e reintegração social.” 

 

 

- Saiba mais sobre o Programa Vida e Trabalho 

Colabore! 

 

O IEM ajuda no design gráfico do pub argentino La Vaca Negra 

Desempregada desde 2010, Andrea Paveska, natural da Argentina, decidiu arrancar com o pub La 

Vaca Negra, que se iria distinguir pelas especialidades argentinas, feitas com a carne fresca regional, 

em que não poderiam faltar as empanadas e doçarias típicas. 

https://docs.google.com/forms/d/18nDlN3xerP3oZbtXAxhyl3Dvq1Ls_1hOeeu8MwPOZlk/viewform
http://www.iem.gov-madeira.pt/Início/Desempregados/OfertasdeEmprego/PorProfissão/tabid/196/Default.aspx
http://www.iem.gov-madeira.pt/In%C3%ADcio/Desempregados/ProgramasdeEmprego/Est%C3%A1giosProfissionais/tabid/123/Default.aspx
http://www.iem.gov-madeira.pt/In%C3%ADcio/Desempregados/ProgramasdeEmprego/Est%C3%A1giosProfissionaisnaEuropa/tabid/124/Default.aspx
http://www.iem.gov-madeira.pt/In%C3%ADcio/EntidadesEmpresas/ProgramasdeEmprego/PessoasColetivasdeDireitoPrivadocomFinsLucr/ProgramaExperi%C3%AAnciaJovem/tabid/264/Default.aspx
http://www.iem.gov-madeira.pt/In%C3%ADcio/EntidadesEmpresas/ProgramasdeEmprego/PessoasColetivasdeDireitoPrivadocomFinsLucr/ProgramaExperi%C3%AAnciaJovem/tabid/264/Default.aspx
http://www.iem.gov-madeira.pt/In%C3%ADcio/Desempregados/ProgramasdeEmprego/Forma%C3%A7%C3%A3oEmprego/tabid/125/Default.aspx
http://www.iem.gov-madeira.pt/In%C3%ADcio/Desempregados/ProgramasdeEmprego/Cria%C3%A7%C3%A3odoPr%C3%B3prioEmpregoporBenefici%C3%A1riosdasP/tabid/111/Default.aspx
http://www.iem.gov-madeira.pt/In%C3%ADcio/Desempregados/ProgramasdeEmprego/Cria%C3%A7%C3%A3odoPr%C3%B3prioEmpregoporBenefici%C3%A1riosdasP/tabid/111/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
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/EntidadesEmpresas/ProgramasdeEmprego/PessoasColetivasdeDireitoPrivadocomFinsLucr/Incentivos%C3%A0Contrata%C3%A7%C3%A3o/tabid/153/Default.aspx
http://www.iem.gov-madeira.pt/In%C3%ADcio/Desempregados/ProgramasdeEmprego/ProgramaOcupacionaldeDesempregados/tabid/126/Default.aspx
http://www.iem.gov-madeira.pt/In%C3%ADcio/Desempregados/ProgramasdeEmprego/ProgramaOcupacionaldeDesempregados/tabid/126/Default.aspx
http://www.iem.gov-madeira.pt/In%C3%ADcio/Desempregados/ProgramasdeEmprego/ProgramaOcupacionaldeTrabalhadoresSubsidiados/tabid/127/Default.aspx
http://www.iem.gov-madeira.pt/In%C3%ADcio/Desempregados/ProgramasdeEmprego/ProgramaOcupacionaldeTrabalhadoresSubsidiados/tabid/127/Default.aspx
http://www.iem.gov-madeira.pt/In%C3%ADcio/Desempregados/ProgramasdeEmprego/ProgramaOcupacionaldeTrabalhadoresSubsidiados/tabid/127/Default.aspx
http://www.iem.gov-madeira.pt/In%C3%ADcio/Desempregados/ProgramasdeEmprego/ProgramaOcupacionalparaSeniores/tabid/128/Default.aspx
http://www.iem.gov-madeira.pt/In%C3%ADcio/Desempregados/ProgramasdeEmprego/ProgramaOcupacionalparaSeniores/tabid/128/Default.aspx
http://www.iem.gov-madeira.pt/In%C3%ADcio/EntidadesEmpresas/ProgramasdeEmprego/PessoasColetivasdeDireitoPrivadosemFinsLucr/EmpresasdeInser%C3%A7%C3%A3o/tabid/161/Default.aspx
http://www.iem.gov-madeira.pt/In%C3%ADcio/EntidadesEmpresas/ProgramasdeEmprego/PessoasColetivasdeDireitoPrivadosemFinsLucr/VidaeTrabalho/tabid/162/Default.aspx
http://www.iem.gov-madeira.pt/In%C3%ADcio/Informa%C3%A7%C3%A3oeOrienta%C3%A7%C3%A3oProfissional/ComoApoiamos/tabid/166/Default.aspx
http://www.iem.gov-madeira.pt/In%C3%ADcio/Informa%C3%A7%C3%A3oeOrienta%C3%A7%C3%A3oProfissional/ComoApoiamos/tabid/166/Default.aspx
http://www.iem.gov-madeira.pt/In%C3%ADcio/Desempregados/ClubesdeEmprego/tabid/235/Default.aspx
http://www.iem.gov-madeira.pt/In%C3%ADcio/Desempregados/ClubesdeEmprego/tabid/235/Default.aspx
http://www.iem.gov-madeira.pt/In%C3%ADcio/Prote%C3%A7%C3%A3onoDesemprego/Presta%C3%A7%C3%B5esdeDesemprego/tabid/115/Default.aspx
http://www.iem.gov-madeira.pt/In%C3%ADcio/EntidadesEmpresas/RecrutarnaEuropa/Servi%C3%A7osPrestadospelaRedeEures/tabid/142/Default.aspx
http://www.iem.gov-madeira.pt/In%C3%ADcio/EntidadesEmpresas/RecrutarnaEuropa/Servi%C3%A7osPrestadospelaRedeEures/tabid/142/Default.aspx
mailto:emprego%20@%20iem.gov-madeira.pt
mailto:emprego%20@%20iem.gov-madeira.pt
mailto:emprego%20@%20iem.gov-madeira.pt
http://www.iem.gov-madeira.pt/Contactos/tabid/93/Default.aspx
http://www.iem.gov-madeira.pt/QuemSomos/Descri%C3%A7%C3%A3o/tabid/85/Default.aspx
http://www.iem.gov-madeira.pt/In%C3%ADcio/EntidadesEmpresas/ProgramasdeEmprego/PessoasColetivasdeDireitoPrivadocomFinsLucr/VidaeTrabalho/tabid/156/Default.aspx
http://www.iem.gov-madeira.pt/
file://192.168.0.6/Ficheiros IRE/EP/PASTA COMUM/Newsletter/newsemprego_002_print.pdf
https://docs.google.com/forms/d/18nDlN3xerP3oZbtXAxhyl3Dvq1Ls_1hOeeu8MwPOZlk/viewform
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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 

 

Para este projeto contou com o apoio do IEM no âmbito do PADE – Programa de Apoio aos 

Desempregados Empreendedores, mas surgiu também uma colaboração extraordinária dos técnicos 

de imagem e comunicação do IEM. 

 

 

Foi durante uma visita de acompanhamento e apoio à 

consolidação do projeto apoiado, que os técnicos do IEM 

ouviram as preocupações da promotora com o sucesso 

do pub. 

Depressa se percebeu que o IEM possuía técnicos 

especializados em design, que poderiam ajudar com a 

imagem do pub argentino e com o material para 

divulgação que tinham escolhido, a que faltava algo de 

inovador e diferenciador. 

Assim, do desejo de assegurar o melhor sucesso 

possível a esta iniciativa surgiu uma colaboração para 

além do âmbito dos apoios normalmente concedidos 

aos empreendedores. 

Do debate com os proprietários surgiram várias 

soluções, que culminaram na criação de um logótipo, 

cuja forma é uma analogia ao ferro de marcar gado, e 

cujas cores, vermelho e preto estão associadas à cultura 

argentina, e aos seus símbolos. 

Os nossos técnicos idealizaram e conceberam a imagem 

corporativa (desde cartões de visita, ementas, panfletos, 

letreiros, publicidade e os demais elementos físicos e 

digitais) e as imagens fotográficas de suporte a este 

material de promoção e divulgação do espaço. 

Embora o local já estivesse organizado e decorado quando se iniciou esta colaboração, foram 

apresentadas e implementadas soluções para o espaço, inclusivamente no desenho de mobiliário 

mais adequado. 

Aberto desde 27 de abril de 2013, na Rua Velha da Ajuda 12, pode-se já antever o sucesso desta 

iniciativa. 

- Veja a página do pub argentino La Vaca Negra no facebook 

Saiba mais sobre os apoios à criação da sua própria empresa/emprego 

- Programa de Estímulo ao Empreendedorismo de Desempregados 

- Programa de Criação do Próprio Emprego por Beneficiários das Prestações de Desemprego 

 

A 3ª fase de candidaturas ao PEJ decorre  

de 15 a 30 de novembro  

Ponha na sua agenda! 

- Saiba mais 
 

https://docs.google.com/forms/d/18nDlN3xerP3oZbtXAxhyl3Dvq1Ls_1hOeeu8MwPOZlk/viewform
http://www.iem.gov-madeira.pt/In%C3%ADcio/Estat%C3%ADsticas/BoletimMensal/tabid/247/Default.aspx
http://www.iem.gov-madeira.pt/LinksdeInteresse/tabid/94/Default.aspx
mailto:E-mail:%20emprego@iem.gov-madeira.pt%0d
mailto:E-mail:%20emprego@iem.gov-madeira.pt%0d
mailto:E-mail:%20emprego@iem.gov-madeira.pt%0d
https://www.facebook.com/PubArgentinoLaVacaNegra
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/Cria%C3%A7%C3%A3odoPr%C3%B3prioEmpregoporBenefici%C3%A1riosdasP/tabid/111/Default.aspx
http://www.iem.gov-madeira.pt/In%C3%ADcio/EntidadesEmpresas/ProgramasdeEmprego/PessoasColetivasdeDireitoPrivadocomFinsLucr/ProgramaExperi%C3%AAnciaJovem/tabid/264/Default.aspx
http://www.iem.gov-madeira.pt/
file://192.168.0.6/Ficheiros IRE/EP/PASTA COMUM/Newsletter/newsemprego_002_print.pdf
https://docs.google.com/forms/d/18nDlN3xerP3oZbtXAxhyl3Dvq1Ls_1hOeeu8MwPOZlk/viewform
http://www.iem.gov-madeira.pt/In%C3%ADcio/EntidadesEmpresas/ProgramasdeEmprego/PessoasColetivasdeDireitoPrivadocomFinsLucr/ProgramaExperi%C3%AAnciaJovem/tabid/264/Default.aspx
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Ações de informação para empresários - o IEM vai ao seu encontro 

 

O IEM continua a realizar ações de divulgação para 

empresários que queiram beneficiar de um apoio à 

contratação ou de uma colocação no âmbito de um 

programa de emprego. 

Os técnicos da Divisão de Análise e Promoção de Emprego 

vão à sua localidade para lhe dar a conhecer os apoios 

disponíveis. 

Em setembro, serão realizadas sessões nos concelhos de Porto Moniz, Câmara de Lobos e Ribeira 

Brava. Em Outubro o IEM irá a Santana, Porto Santo e Machico. 

Desde Julho, os técnicos do IEM foram já a 4 concelhos: Calheta, Ponta do Sol, Santa Cruz, e São 

Vicente. Através destas sessões, mais de 60 empresários obtiveram informação de forma direta e 

clara e puderam colocar as suas questões. 

No conjunto dos apoios disponíveis, os incentivos à contratação suscitaram mais debate, 

essencialmente quanto às vantagens associadas aos tipos de contratos a celebrar e ao processo de 

aprovação e acompanhamento. Apesar de terem sido realizadas já no período de candidatura da 2ª 

fase do PEJ, as sessões que decorreram na Calheta e Ponta do Sol levaram já vários empresários destes 

concelhos a candidatarem-se para receberem jovens nas suas empresas.  

Aproveite para colocar as suas dúvidas! 

- Veja aqui o calendário das ações de informação 

 

Ações de informação para empreendedores 

O IEM vai promover mais uma sessão pública de esclarecimento sobre apoios disponíveis para a 

criação do seu próprio emprego/empresas por desempregados. 

Esta sessão decorrerá no próximo dia 16 de outubro, no auditório do IEM, na Rua da Boa Viagem, 

36, estando agendada para iniciar às 15h00. 

Aproveite para colocar as suas dúvidas. Inscreva-se! 

Instituto do Emprego da Madeira, IP-RAM 

Dr. Feliciano Perestrelo 

Tel.: 291 213 260/1  

Email: dppe@iem.gov-madeira.pt 

 

Como procurar emprego com criatividade - Ação de formação no Funchal 

O Clube de Emprego da Assistência Médica Internacional irá realizar, até ao final do ano, sessões de 

formação com o tema “Como procurar emprego com criatividade”. 

Numa fase de elevado desemprego e poucas vagas, procura-se transmitir aos jovens formas de se 

destacarem no meio dos outros candidatos. 

https://docs.google.com/forms/d/18nDlN3xerP3oZbtXAxhyl3Dvq1Ls_1hOeeu8MwPOZlk/viewform
http://www.iem.gov-madeira.pt/newsemprego/ne02/newsemprego_002_Sessoes-Detalhe.htm
mailto:dppe@iem.gov-madeira.pt
http://www.iem.gov-madeira.pt/
file://192.168.0.6/Ficheiros IRE/EP/PASTA COMUM/Newsletter/newsemprego_002_print.pdf
https://docs.google.com/forms/d/18nDlN3xerP3oZbtXAxhyl3Dvq1Ls_1hOeeu8MwPOZlk/viewform
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Destina-se a jovens desempregados inscritos no IEM, à procura do 1º emprego, com idades entre os 

20 e os 30 anos e com habilitações iguais ou superiores ao 3º ciclo de escolaridade. 

Inscreve-te! 

Clube de Emprego da Fundação AMI - Centro Porta Amiga do Funchal 

Dra. Conceição Ladeira 

Rua das Pretas, nº 57 

Tel.: 291201090 

Email: clubeemprego.ami@gmail.com 

 

Readaptação ao mercado de trabalho - Formação em Câmara de Lobos 

A UNIVA da Associação Câmara de Lobos Viva e o Clube de Emprego da Casa do Povo do Estreito de 

Câmara de Lobos, pretendem desenvolver até ao final do ano novas ações de formação destinadas 

aos desempregados do concelho. 

Estas ações, sem custos para os participantes, são desenvolvidas em cooperação com o Gabinete de 

Risco da Segurança Social, e oferecem um acompanhamento personalizado a cada desempregado 

inscrito, fomentando o diálogo e a troca de experiências. 

A última ação terminou em julho passado, tendo-se colocado cerca de 80% dos participantes no 

mercado de trabalho 

Inscreva-se! 

Associação Câmara de Lobos Viva  
Dra. Cátia Castro  
Praça da Autonomia  
Tel.: 291 944 713  
Email: univacamaralobos@gmail.com  

Casa do Povo do Estreito de Câmara de Lobos  
Dr. Emanuel Gonçalves 
Rua Capitão Armando Pinto Correia, 42  
Tel.: 291 946 333  
Email: cempregoestreito@gmail.com 

 

 

Formação financiada para pessoas com necessidades educativas especiais 

O Clube de Emprego da AAPNEM irá promover um curso de formação vocacionado para pessoas com 

necessidades educativas especiais, em colaboração com a Competir, SA.  

Os formandos poderão beneficiar de um estágio final, de uma bolsa de estudo e de subsídio de 

transporte e refeição.  

Para além das competências adquiridas na formação, o Clube de Emprego procurará desenvolver a 

capacidade de procura ativa de emprego dos participantes, durante e após o curso. 

Informe-se! 

Clube de Emprego da AAPNEM - Associação dos Amigos das Pessoas com Necessidades Especiais da 

Madeira 

Dra. Catarina Aveiro 

Travessa do Lazareto, n.º 10 – Funchal 

Tel.: 291242187 

Email: ce.inclusivo@gmail.com 

 

A procura de emprego: Conheça o Kit Europass 

https://docs.google.com/forms/d/18nDlN3xerP3oZbtXAxhyl3Dvq1Ls_1hOeeu8MwPOZlk/viewform
mailto:clubeemprego.ami@gmail.com
mailto:univacamaralobos@gmail.com
mailto:cempregoestreito@gmail.com
mailto:ce.inclusivo@gmail.com
http://www.iem.gov-madeira.pt/
file://192.168.0.6/Ficheiros IRE/EP/PASTA COMUM/Newsletter/newsemprego_002_print.pdf
https://docs.google.com/forms/d/18nDlN3xerP3oZbtXAxhyl3Dvq1Ls_1hOeeu8MwPOZlk/viewform
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Para apoiar os cidadãos no seu processo de procura 

de emprego, a União Europeia desenvolveu o Kit 

Europass, que pretende apresentar algumas 

estratégias para que tire melhor partido das suas 

competências e consiga, pela boa preparação e 

conhecimento, ser mais facilmente aceite no 

emprego que procura. 

 

Este Kit disponibiliza documentos para autoformação, com conselhos e técnicas para a melhor 

elaboração de um currículo e da carta de motivação, para a preparação para a entrevista, para a 

análise e reforço das suas competências de empregabilidade, entre outros aspectos. 

- Consulte aqui o Kit Europass 

 

O IEM: Conheça os nossos Clubes de Emprego e Unidades de Inserção na Vida Ativa 

 

Para além dos seus serviços de colocação e de 

orientação profissional, o IEM apoia o funcionamento 

de Clube de Emprego e Unidades de Inserção na Vida 

Ativa, procurando garantir um atendimento mais 

próximo aos desempregados em zonas ou populações 

em que se verificam aspectos socioeconómicos 

desfavoráveis ou em zonas de maior dificuldade de 

acesso aos serviços públicos. 

São serviços de apoio personalizado aos desempregados, que prestam funções de acolhimento, 

informação e orientação profissional, e de apoio na procura de uma formação e/ou emprego. Para 

além de captarem e divulgarem ofertas de emprego, programas de emprego e ações de formação 

profissional existentes, oferecem treino em técnicas de procura ativa de emprego (como elaborar 

um curriculum vitae; como responder a um anúncio de emprego; como elaborar uma carta de 

candidatura espontânea a um emprego; como se comportar numa entrevista...). 

Saiba que Clubes de Emprego e UNIVA existem na sua zona: 

- Clubes de Emprego  

- Unidades de Inserção na Vida Ativa - UNIVA 
 

      
 

Questionário 

Dê-nos a sua opinião sobre a newsemprego e contribua, com as suas sugestões, para os conteúdos das próximas edições.  

Os melhores RUMOS para os Cidadãos da Região

 

https://docs.google.com/forms/d/18nDlN3xerP3oZbtXAxhyl3Dvq1Ls_1hOeeu8MwPOZlk/viewform
http://www.europass.proalv.pt/np4/6
http://www.iem.gov-madeira.pt/Início/Desempregados/ClubesdeEmprego/ClubesdeEmprego/CEOndesepodemencontrar/tabid/242/Default.aspx
http://www.iem.gov-madeira.pt/Início/Desempregados/ClubesdeEmprego/Univas/UnivasOndesepodemencontrar/tabid/240/Default.aspx
https://docs.google.com/forms/d/18nDlN3xerP3oZbtXAxhyl3Dvq1Ls_1hOeeu8MwPOZlk/viewform
http://www.iem.gov-madeira.pt/
file://192.168.0.6/Ficheiros IRE/EP/PASTA COMUM/Newsletter/newsemprego_002_print.pdf
https://docs.google.com/forms/d/18nDlN3xerP3oZbtXAxhyl3Dvq1Ls_1hOeeu8MwPOZlk/viewform
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A newsemprego está disponível em www.iem.gov-madeira.pt\newsemprego 

Se pretende subscrever ou cancelar a newsemprego, clique aqui 
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