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Estão abertas as candidaturas ao Programa Experiência Jovem, para janeiro a Junho de 2014 

Até 30 de Novembro 

Se é uma entidade privada e está disponível para proporcionar 

uma experiência de trabalho a jovens, nos meses de janeiro a 

junho de 2014, o IEM apoiá-lo-á suportando os encargos com a 

remuneração do participante. - Saiba mais  

 

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

ao 12º ano, e sem experiência profissional superior a 12 meses, candidata-te a uma experiência de trabalho 

em contexto real. - Sabe mais 

 
Histórias de sucesso: A WalkMe Mobile Solutions 

Três finalistas do Mestrado em Engenharia Informática da Universidade da Madeira em junho de 2012, 

decidiram juntar a paixão pelas caminhadas nas levadas e veredas da Madeira e as competências técnicas 

adquiridas na área de formação para criar uma solução inovadora que fosse original, útil e completamente 

diferente das soluções atualmente existentes. 

Assim surgiu a aplicação móvel WalkMe | Levadas Madeira, 

autêntico guia interativo para orientação e divulgação do 

património natural da Região.  

Desde então, os 3 jovens criaram a empresa WalkMe Mobile 

Solutions que não se limita ao desenvolvimento destes guias, 

também já implementados para o arquipélago dos Açores, tendo 

também desenvolvido soluções móveis para diferentes áreas. 

Possuem atualmente um portfólio diversificado, que inclui jogos, 

serviços de divulgação de notícias e produtos desenvolvidos à 

medida para empresas - seja para inovar no seu funcionamento 

interno, alargar o serviço prestado ou contar com um novo canal de 

comunicação com os seus clientes. 

 

 

Quando questionados sobre o que pensam hoje da sua iniciativa, responderam sem hesitações: 

..“do ponto de vista profissional e pessoal, foi sem dúvida uma das melhores decisões que já tomamos. É 

verdade que demorou alguns meses, mas hoje temos o nosso emprego remunerado, sem necessidade de 

sair da nossa Ilha, onde nos formamos e onde queremos crescer e ajudar, na medida do possível, a 

incentivar não só a economia regional, mas também as próprias pessoas. É preciso acreditar que a 

atitude marca a diferença e que quando trabalhamos e nos esforçamos para conseguir aquilo que 

queremos, existem pessoas e entidades dispostos a ajudar!” 

Para a construção do seu projeto profissional contam com o apoio do IEM através do Programa de Estímulo 

ao Empreendedorismo de Desempregados (PEED), 

..“que é sem dúvida um apoio crucial nesta fase de arranque da empresa, na medida em que nos ajuda a 

suportar os postos de trabalho criados e a aquisição de algum material essencial à nossa atividade” 
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Rua da Boa Viagem, 36 
9060-027 FUNCHAL 

Tel.: 291 213 260/1 

Fax: 291 220 014 

E-mail: 
emprego@iem.gov-
madeira.pt 

 

 Leia abaixo a entrevista: 5 perguntas à Walkme Mobile Solutions 

 

 

Da esquerda para a direita: 

Marco Batista - Fortes competências na área do 

desenvolvimento de aplicações móveis (programação 

específica para as plataformas Android e iOS) e criação 

de algoritmos de otimização do desempenho do 

produto 

Lígia Gonçalves - Fortes competências na área do 

design gráfico, desenvolvimento front-end (parte do 

software responsável pela interacção com o utilizador) 

e estratégias de comunicação 

Pedro Gomes - Fortes competências na área de User 

Experience (experiência de utilização dos produtos) e 

Search Engine Optimization (estratégias para 

potenciar e melhorar o posicionamento do produto na 

web) 

 

- Saiba mais sobre a Walkme Mobile Solutions e o seu portfólio de aplicações móveis em www.walkme.pt ou 

siga-os em: https://www.facebook.com/WalkMeMobileSolutions 

- Saiba mais sobre os apoios do IEM à criação de emprego e empresas:   PEED   |   CPE   

 

Entrevista: 5 Perguntas à WalkMe Mobile Solutions 

A Walkme Mobile Solutions surgiu da iniciativa de três finalistas do Mestrado em Engenharia Informática, que 

aceitaram responder às nossas perguntas: 

O que os levou a avançarem com o vosso/seu projeto? 

Por um lado, o facto de ter experimentado fazer alguns produtos antes de avançar com a criação da empresa, 

foi uma mais-valia, pois nos permitiu testar a recetividade do mercado para estas soluções móveis, cada vez 

mais presentes no nosso dia-a-dia. A verdade é que o telemóvel deixou de ser apenas para efetuar chamadas 

e passou a ser uma espécie de assistente pessoal que nos ajuda e apoia diariamente nas nossas tarefas 

(consultar o e-mail, ler as notícias do dia, fazer caminhadas, apontar os nossos compromissos, ligar-nos ao 

mundo através das redes sociais, etc.). 

Decidimos então aproveitar que a tecnologia móvel e as soluções nesta área estão em fase de crescimento e 

que na Região não existia nenhuma empresa que se afirmasse nesta área de desenvolvimento móvel. Além 

disso, esta área tem a grande vantagem de nos permitir trabalhar da Madeira para o Mundo! 
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Contam com algum apoio / possuem alguma formação ou 

experiência que vos ajudará no projeto? 

Do ponto de vista financeiro contamos agora com o apoio 

do IEM através do Programa de Estímulo ao 

Empreendedorismo de Desempregados (PEED), que é sem 

dúvida um apoio crucial nesta fase de arranque da empresa, 

na medida em que nos ajuda a suportar os postos de 

trabalho criados e a aquisição de algum material essencial à 

nossa atividade. 

Por outro lado, o CEIM (Centro de Empresas e Inovação da 

Madeira) tem-nos ajudado muito na interação com as 

entidades externas e potenciais clientes. 

Por fim, em termos académicos, nós, os três membros da 

equipa (agora funcionários da nova empresa WalkMe 

Mobile Solutions), somos formados em Engenharia 

Informática pela Universidade da Madeira, com o grau de 

Mestre 

 

No entanto, cada um de nós se destaca numa vertente diferente, pelo que nos complementamos uns aos 

outros, enriquecendo desta forma não só a qualidade do trabalho que realizamos mas também a experiência 

e o trabalho em equipa. 

Quais foram as maiores dificuldades que encontraram até ao momento? 

Na verdade, todos os desafios apresentam alguma dificuldade sempre que enfrentados pela primeira vez e 

no nosso caso não foi diferente. Aprender a ser “empresários” e habituar-nos às questões burocráticas e 

legais que a criação e constituição de uma empresa envolve foi sem dúvida uma das coisas mais difíceis com a 

qual já nos deparamos até o momento e continua a ser, precisamente porque ainda estamos numa fase 

inicial e todos os dias aprendemos a lidar com novas situações. Já mais no que diz respeito à nossa área de 

atividade propriamente dita, a maior dificuldade pela qual já passamos foi tentar programar e desenvolver 

sem o equipamento adequado, pois foi necessário passar por muitas aventuras e ter muita criatividade para 

conseguir testar os produtos antes de lançar ao mercado. 

Qual pensam que é o segredo do vosso sucesso (atual ou futuro)? 

Paixão. Acreditamos que quando se gosta verdadeiramente do que se faz temos uma motivação extra para 

enfrentar os desafios do dia-a-dia, dando o nosso melhor em cada coisas que fazemos. Esta paixão leva-nos a 

uma procura constante por coisas novas e diferentes!  

E como complemento, juntamos a perseverança, atitude, inovação, espírito de equipa, força de vontade; 

sonhar e trabalhar para concretizar os sonhos, confiança e saber ouvir os nossos “utilizadores”, clientes e 

restante envolvente porque se ficamos fechados em nós próprios o potencial de crescimento não tem espaço 

para se afirmar. 

Estão satisfeitos por terem tomado a decisão de avançar com a vossa empresa? 

Sem dúvida que sim! Criar a empresa foi a concretização de um sonho mas sabemos que é só o início! A partir 

de agora a complexidade da nossa atividade aumenta assim como as responsabilidades mas, por outro lado, 

é possível divulgar mais o nosso trabalho e ter a oportunidade de concorrer e realizar projetos que outrora 

não era possível pelo facto de não sermos uma empresa constituída. 
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Mas também do ponto de vista profissional e pessoal, foi sem dúvida uma das melhores decisões que já 

tomamos. É verdade que demorou alguns meses, mas hoje temos o nosso emprego remunerado, sem 

necessidade de sair da nossa Ilha, onde nos formamos e onde queremos crescer e ajudar, na medida do 

possível, a incentivar não só a economia regional, mas também as próprias pessoas. É preciso acreditar que a 

atitude marca a diferença e que quando trabalhamos e nos esforçamos para conseguir aquilo que queremos, 

existem pessoas e entidades dispostos a ajudar! 

Para saber mais sobre a Walkme Mobile Solutions e sobre o seu portfólio de aplicações móveis, aceda a: 

www.walkme.pt  ou siga-os em: https://www.facebook.com/WalkMeMobileSolutions 

 

Histórias de sucesso: a Loja PORTUGAL INSIDE 

 

A Loja PORTUGAL INSIDE é um novo espaço situado na ilha da 

Madeira, onde pode encontrar uma seleção de qualidade de 

produtos feitos em Portugal, que apelam aos sentidos e a tempos 

há muito vividos.  

Desde as conservas de produção artesanal, aos sabonetes naturais, 

às bolachas compotas e azeites, até aos brinquedos antigos ainda 

em lata e madeira, a PORTUGAL INSIDE é um reencontro com 

memórias (quase) esquecidas. É o local ideal para quem procura 

um produto especial, uma prenda singular ou, tão-somente, uma 

pausa num espaço com histórias diferentes. 

Esta loja surge da iniciativa de Maria João Figueiredo, que se viu 

numa situação de desemprego de longa duração, após mais de 11 

anos a trabalhar em diversas empresas. Licenciada em matemática, 

e com uma formação em empreendedorismo e criação de 

empresas pela AJEM, a Maria João possuía ainda experiência 

profissional na área do comércio. 

Assim, apesar das dificuldades que adivinhava, decidiu arriscar pois 

acredita na qualidade dos produtos portugueses e aguarda agora 

que essa qualidade seja valorizada e alvo de orgulho por todos que 

visitam a PORTUGAL INSIDE. 

E deixa aqui o seu testemunho:  

“As dificuldades foram muitas, desde o elevado valor de rendas que inviabilizam a possibilidade do 

espaço PORTUGAL INSIDE estar localizado numa zona mais turística da cidade do Funchal à logística/ 

custos intrínsecos à nossa posição geográfica. Entretanto, candidatei-me a um programa de apoio de 

criação do próprio emprego que será um auxílio às dificuldades que vão surgindo inerentes a um 

novo projeto. 

Está a ser um grande desafio pois exige um elevado empenho tanto a nível financeiro como em horas 

de trabalho diário, mas acredito que foi a solução mais acertada.” 

- Veja aqui os produtos da loja PORTUGAL INSIDE 

- Saiba mais sobre os apoios do IEM à criação de emprego e empresas:   PEED   |   CPE   
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Ação 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. 

No próximo dia 4 de dezembro, às 15h30, o IEM irá à Ribeira 

Brava. 

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 

 

Ação 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 5 de dezembro, 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 

 

Formação para desempregados: Melhoria das competências pessoais e profissionais 

O Clube de Emprego da Sociohabitafunchal tem previsto para o próximo mês de Janeiro, um curso cujo 

objetivo é orientar os desempregados nas questões de autoconhecimento, identificação de oportunidades de 

emprego, empreendedorismo e gestão de carreira. 

Inscreva-se! 

Clube de Emprego da Sociohabitafunchal, EM 
Dra. Célia Dantas  
Centro Cívico de Santo António 
Tel.: 291 944 713 - Email: sociohabitaclube@gmail.com 

 

Boas Práticas: Conheça o blogue Empregar Mais 

O Clube de Emprego da Casa do Povo da Calheta desenvolveu, ao 

longo dos últimos 6 anos, o blogue EMPREGAR MAIS, para além das 

suas normais atribuições. 

Com este blogue pretende-se garantir um instrumento de apoio que 

facilite o acesso a informações, entre as quais, de ofertas de 

formação e emprego, que permita facultar dicas e técnicas de 

procura de emprego e alguns links úteis que auxiliem os jovens e 

adultos na procura de emprego. 
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O EMPREGAR MAIS é atualizado diariamente com a contribuição dos animadores dos Clubes de Emprego e 

Unidades de Inserção na Vida Ativa do Instituto de Emprego da Madeira e das diversas escolas de formação 

da região. 

Para beneficiar desta ferramenta, basta aceder a www.empregarmais.blogspot.pt 

 

A Rede Eures: Conheça o Programa “The Job of my life” 

O programa The Job of My life visa proporcionar a jovens entre os 18-35 anos uma oportunidade de 

formação profissional em empresas alemãs, com uma duração que pode chegar aos 3 anos, podendo 

abranger várias profissões e níveis de qualificação, dependendo das ofertas de formação que forem 

apresentadas pelas empresas na Alemanha.  

O presente programa de apoio vigorará até 2016 e dispõe de meios financeiros para apoiar cursos de língua 

alemã, despesas de viagem e permanência, apoios durante a frequência de formação/ estágio. 

Em setembro de 2013, através dos serviços da Rede EURES disponibilizados pelo IEM, foram colocados na 

Região de Rostock, na Alemanha, 4 jovens madeirenses em profissões ligadas à hotelaria, nomeadamente 

para funções na cozinha, na receção e como governante de andares.  

 

Deixam aqui o seu testemunho: 

 “Por aqui está tudo a correr bem no hotel, fomos 

extremamente bem recebidos, e todas as pessoas se 

preocupam connosco.” 

“A aprendizagem da língua alemã está a evoluir 

rapidamente e o trabalho que temos feito vai completando 

os conteúdos que aprendemos na formação.” 

 

A Rede EURES Portugal está a realizar diligências para encontrar parceiros na Alemanha com vista à 

continuidade do projeto, visando a integração de jovens com apetência para a mobilidade em contexto de 

formação dual, a partir de Janeiro de 2014. 

Se deseja adquirir uma experiência de trabalho na Alemanha, consulte o Portal da Rede EURES, 

http://eures.europa.eu, ou dirija-se aos serviços do IEM na Rua do Hospital Velho, para saber mais sobre este 

programa. 

 

A procura de emprego: A Rede EURES  

Criada em 1993, a EURES é uma rede de cooperação entre a Comissão 

Europeia e os serviços públicos de emprego dos Estados-Membros do 

Espaço Económico Europeu (EEE) - os países da UE, e a Noruega, a 

Islândia e o Liechtenstein - e ainda outras organizações parceiras. A 

Suíça integra igualmente a cooperação EURES.  

O objetivo da Rede EURES consiste em prestar informação, 

aconselhamento e serviços de recrutamento/ colocação, em benefício 
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de trabalhadores e empregadores do EEE, tendo como público-alvo 

qualquer cidadão europeu que pretenda beneficiar do princípio da 

livre circulação.  

Neste sentido, a Rede EURES tem como função proporcionar aos trabalhadores com vocação para a 

mobilidade um aconselhamento integrado sobre as várias questões associadas a um projeto de migração, 

devendo estar em condições de prestar informação de 1ª linha, de aconselhamento e informação, sobre os 

diversos instrumentos de apoio disponíveis. Numa 2ª linha, o conselheiro EURES irá proceder à negociação da 

oferta de emprego à qual o trabalhador se candidata, tendo em consideração o seu perfil, e manter um 

acompanhamento personalizado após inserção no mercado de trabalho, no período inicial de adaptação. 

- Saiba mais sobre a Rede EURES 
 

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

 

A newsemprego está disponível em www.iem.gov-madeira.pt\newsemprego 

Se pretende subscrever ou cancelar a newsemprego, clique aqui 

Para imprimir este número, clique aqui  
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