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O IEM participa na Feira de Empreendedorismo da AJEM 

 

Nos próximos dias 22 a 26 de janeiro, o IEM irá participar na feira “A 

Cidade do Empreendedor” promovida pela Associação de Jovens 

Empresários Madeirenses (AJEM).  

 

Estaremos à sua espera no Madeira Tecnopolo durante todo o horário de 

funcionamento da feira, das 15 às 22 horas, para esclarecer as suas 

dúvidas e divulgar os apoios que disponibilizamos a quem quer criar a sua 

própria empresa e/ou contratar novos trabalhadores. 

 

 

 

A Rede Eures: Oportunidade de formação na Alemanha 

 

Através do Programa The job of my life, o Governo Alemão pretende selecionar desempregados portugueses 

para formação profissional em empresas alemãs, com uma duração que pode chegar aos 3 anos. Este programa 

pode abranger várias profissões em função das ofertas apresentadas pelas empresas alemãs, destacando-se 

atualmente as profissões na área da hotelaria e das tecnologias de informação. 

 

Condições: jovens entre os 18-35 anos com qualificação até ao 12º ano de escolaridade 

 

Regalias: curso de alemão, viagens e subsídio de formação. 

 

Os representantes do programa estarão na Madeira no início de fevereiro, para o próximo processo de seleção. 

Se queres adquirir uma experiência de trabalho na Alemanha, inscreve-te até ao próximo dia 28 de janeiro, 

através do Gabinete EURES – Instituto de emprego da Madeira, na Rua do hospital Velho, 26, Funchal. 
 

 

 

Histórias de sucesso: A empresa Pacote de Fragrâncias 

 

Há pouco mais de 1 ano, Valeriana Força arrancou com o seu 

projeto de criação do próprio emprego, com o apoio do IEM. 

Hoje é já uma empresária de sucesso com 2 lojas de perfumes 

da marca Equivalenza bem enraizadas na nossa Região. 

 

A promotora aceitou falar-nos da sua experiência: 
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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 

 

Ao fim de alguns anos esta empresa deixou de ter representantes 

na Madeira e uma nova etapa tinha chegado, o desemprego e a 

famosa pergunta “ E agora?” 

Primeiro a dúvida, o receio, a incerteza e depois a certeza que 

não queria ser mais uma em casa a receber o subsídio de 

desemprego. 

 

Foi então que surgiu a oportunidade de criar o meu próprio 

emprego com o apoio do IEM. 

 

Passado pouco mais de um ano posso afirmar convictamente que 

estou muito satisfeita com a decisão de avançar com a minha 

empresa e faria tudo novamente. 

 

 Leia aqui o testemunho completo 

 

 

Formei-me em Marketing e a minha carreira profissional sempre esteve ligada diretamente às vendas e à 

divulgação de produtos. Passei pelo Millennium BCP e pela indústria farmacêutica, nomeadamente pelo 

Laboratório Pfizer, onde permaneci cerca de 6 anos. Esta última experiência foi muito enriquecedora, quer a nível 

pessoal mas sobretudo a nível profissional. Esta companhia sabia muito bem que o que faz a diferença são as 

pessoas e por isso a sua prioridade era a formação dos seus colaboradores. Estamos a falar em formação de 

topo, dada pelos melhores formadores e pelas melhores empresas, algumas delas estrangeiras! 

 

Primeiro a dúvida, o receio, a incerteza e depois a certeza que não queria ser mais uma em casa a receber o 

subsídio de desemprego. 

 

Foi então que surgiu a oportunidade de criar o meu próprio emprego com o apoio do IEM. 

 

Hoje estou muito satisfeita com o que já construi. Tenho duas lojas Equivalenza, uma no Anadia Shopping e outra 

no Madeira Shopping onde as pessoas já podem comprar o seu perfume favorito e com a mesma qualidade, por 

um preço justo e acessível a todas as classes. 

 

Equivalenza é a marca especialista em perfumes e aromas, destacando-se os perfumes de marca branca com alta 

qualidade e fixação, a preços acessíveis. Contamos com mais de 160 fragrâncias diferentes para senhor, senhora 

e criança e completamos as nossas ofertas com outros produtos: perfume sólido, óleo perfumado, perfumes de 

autor, ambientadores para casa, óleos corporais entre muitos outros. Na Equivalenza já podemos encontrar o 

nosso perfume favorito a partir de: 8,95€. 

 

Esta marca nasceu em 2011, fruto de uma iniciativa de vários sócios com uma vasta experiência no setor de 

franquias. O consumidor não estava disposto a pagar mais por um produto de alta qualidade, e desde o princípio 

confiou na Equivalenza. 

Essa confiança permitiu, em pouco tempo, um crescimento sustentado da marca e uma ampla rede de lojas que 

já superou as 500 lojas a nível mundial. 
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Neste momento a nossa equipa, aqui na Região, já é composta por seis elementos mas o objectivo é crescermos 

ainda mais. A economia precisa de iniciativa e de pessoas dinâmicas que tragam algo de novo, que corram riscos 

e que acrescentem valor. 

 

 

Todavia existiram e existem dificuldades no mundo empresarial sendo nos dias de hoje o maior entrave ao 

crescimento das empresas a carga fiscal à qual estão sujeitas. 

 

A chave do meu sucesso é fazer-me rodear de bons profissionais, manter uma boa gestão, não desistir perante as 

dificuldades e acima de tudo nunca pensar que não vou ser capaz. 

 

Passado pouco mais de um ano posso afirmar convictamente que estou muito satisfeita com a decisão de 

avançar com a minha empresa e faria tudo novamente. 

 

- Saiba mais sobre as lojas Equivalenza em www.equivalenza.com ou siga-nos em http://pt-

pt.facebook.com/EquivalenzaFunchal 

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

 

Entrevista: o sucesso do Programa Experiência Jovem para a promotora da marca Equivalenza na região 

 

A promotora da empresa Pacote de Fragrâncias continuou a contar com o 

apoio do IEM para crescer, tendo beneficiado de apoios na contratação de 4 

membros da sua equipa, 3 dos quais sendo jovens integradas através do 

Programa Experiência Jovem (PEJ). 

 

 

 

A Joana, a Cristina e a Natacha têm entre 21 e 24 anos. Findos os 6 meses do programa PEJ, estão contratadas e 

em plenas funções. São a cara da Equivalenza. 

 

 Leia aqui o testemunho da Dra. Valeriana Força sobre o PEJ e da Cristina Freitas. 

 

Dra. Valeriana,  

 

- Como teve conhecimento do Programa? 

Eu tive conhecimento deste programa em reunião 

com a FINIRAM, estávamos discutindo possíveis 

estratégias e soluções para a abertura de uma 

segunda loja: a Equivalenza Madeira Shopping, 

problemas pontuais e financeiros que qualquer 

empresa numa fase inicial tem e foi-me 

apresentado esta solução que serviu que nem 

uma luva as minhas necessidades financeiras e de 

recursos humanos. 
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- Que funções desempenham as jovens integradas com o apoio do IEM, no âmbito do Programa 

Experiência Jovem? 

Estas jovens iniciaram o Programa experiência Jovem com as funções de Vendedoras de loja estagiárias. A 

verdade, é que com o tempo tornaram-se colaboradoras exemplares, criou-se um grupo de trabalho jovem e 

dinâmico que hoje já é composto por 6 pessoas. 

 

 

- Como se tem refletido na empresa a integração das jovens? 

Estou muito satisfeita, neste momento estão todas contratadas e em plenas funções, são a cara da 

Equivalenza e os clientes adoram o nosso atendimento personalizado e acima de tudo especializado. 

 

São jovens com o 12 ano de escolaridade e que não tinham qualquer experiência profissional, fomos todos 

crescendo juntos, a empresa e nós como profissionais. Hoje é clara a aptidão da Cristina, da Natacha e da 

Joana para a vertente comercial! 

 

A Equivalenza é um conceito novo no mercado, foi necessário ajustarmo-nos ao mesmo. A importância de um 

atendimento excelente é fundamental para o sucesso de uma empresa, daí a minha preocupação com a 

formação e o aperfeiçoamento constante. É determinante conhecer o produto que representamos.  

 

- Em que sentido este programa incentivou-a a dar uma oportunidade profissional aos jovens? 

A procura de bons recursos humanos é uma questão fundamental no mundo empresarial. Este programa 

permitiu-me selecionar um conjunto de jovens com potencial de desenvolvimento e vontade de trabalhar. 

Estamos numa conjuntura económica muito delicada, a falta de emprego é uma realidade cada vez mais 

presente, isto é uma oportunidade de ouro para qualquer jovem sem experiencia profissional e com poucas 

habilitações!  

 

- Aconselharia outros empresários/jovens a candidatarem-se ao Programa Experiência Jovem? 

Sem dúvida! É uma oportunidade para os jovens mostrarem as suas capacidades tendo para isso 6 meses 

para aprenderem e conquistarem o seu lugar, como aconteceu com a Joana, a Cristina e a Natacha. Os 

empresários têm aqui uma oportunidade excelente de descobrir talentos e poucos encargos. 

 

A Joana, a Cristina e a Natacha têm entre 21 e 24 anos. Findos os 6 meses do programa PEJ, estão 

contratadas e em plenas funções, são a cara da Equivalenza. 

 

Todas elas têm o 12º ano completo e procuravam um primeiro emprego estável. Conjugavam a vontade de 

aprender, trabalhar e integrar uma equipa dinâmica e sólida.  

Antes de iniciar o PEJ, as espectativas eram as mesmas da maioria dos jovens nas suas condições: uma forte 

probabilidade de não conseguir um primeiro emprego. 

 

A Cristina Freitas aceitou responder às nossas questões: 

- Como teve conhecimento do Programa? 

Através do IEM 
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- O que significou esta experiência para si? 

Uma primeira oportunidade no mundo do trabalho, 

aprender a trabalhar em equipa e a ter responsabilidades. 

Aprendi a crescer e estou a gostar imenso da experiência 

e gostava muito de poder continuar. 

- Recomendaria esta oportunidade a outros jovens? 

Sem dúvida. Esta é uma oportunidade que todos os jovens 

como eu deveriam aproveitar. 

 

 

 

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. 

 

Data / Hora Concelho Local 

12 de Fevereiro, às 15h00 Caniço Galeria da Casa do Povo do Caniço 

17 de Fevereiro, às 15h30 Ponta do Sol Auditório do Centro Cultural John dos Passos 

 

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 sobre os apoios à criação do seu emprego 

 

A próxima ação de informação decorrerá no dia 21 de fevereiro, no auditório do IEM, na Rua da Boa Viagem, 36 

- Funchal, 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 

 

O IEM está disponível para realizar estas sessões a grupos organizados, por solicitação dos interessados. 
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Daniel Caires, formador na área de gestão na CEFAD deixa o testemunho sobre a sessão do dia 8 de janeiro:  

 

"Hoje levei os meus alunos do módulo de "gestão de 

empresas e recursos humanos" ao instituto de 

emprego para conhecerem as novidades dos apoios 

para 2014 a criação do próprio emprego e os apoios a 

contratação existentes. 

 

Uma mais-valia nos dias de hoje e uma excelente 

ajuda aos futuros empresários." 

 

 

 

Ciclo de Boas Práticas na Procura Ativa de Emprego na Ponta do Sol 

 

 

 

O Clube de Emprego do Centro de Cultura e Recreio 

Pontassolense tem previsto para o próximo mês de fevereiro, 

um ciclo de boas práticas na procura de emprego, em 

colaboração com animadores.  

Este ciclo foi projetado para optimizar as competências dos 

desempregados nas diversas fases da procura de emprego e 

pretende estabelecer uma rede de partilha de experiências e 

conhecimentos entre os participantes. Destina-se a pessoas 

com 45 ou mais e com habilitações entre o 4.º e o 9.º ano de 

escolaridade. Inscreva-se! 

Clube de Emprego do Centro de Cultura e Recreio Pontassolense 

Dra. Elisabete Andrade Tel.: 291 976 605 - Email: clubedemprego-p.sol@hotmail.com 

 
Principais números de 2013:  
 

22.758 Desempregados inscritos no fim do ano 

15.421 Inscrições de desempregados ao longo do ano 

4.798 Autocolocações 

1.197 Colocações efetuadas pelo IEM 

3.019  Abrangidos em programas de emprego 

3.111  Utentes que beneficiaram de uma intervenção de informação ou orientação profissional 

1.185 Utentes encaminhados para formação 
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O IEM: A satisfação dos utentes melhorou em 2013 

 

A satisfação dos utentes do IEM, apurada através de inquérito, passou de 3,6 em 2012 para 3,7 em 2013, numa 

escala de 1 a 5. 

A melhoria foi generalizada em todos os temas 

previstos no modelo fornecido no âmbito do 

SIADAP, destacando-se A Imagem da Organização, 

tema que traduz a percepção pelo utente da 

utilidade social do IEM (3,8), da capacidade e 

empenho dos técnicos do IEM em resolver os 

problemas dos utentes (3,9), entre outros aspectos. 

 

A todos os que responderam, o nosso agradecimento. Juntos continuaremos a melhorar. 

 

Os Programas de Emprego: A opinião das entidades apoiadas 

 

Em 2013, pela 1ª vez, foi realizado um inquérito à opinião das entidades apoiadas. Os resultados foram 

positivos, apurando-se um nível global de satisfação de 4,1 numa escala de 1 a 5.  

 

Neste questionário destacou-se a satisfação com a Utilidade dos apoios do IEM de que beneficiou, para a sua 

entidade (4,5), o Atendimento pelos técnicos especializados (4,3) e a Relevância do apoio do IEM na criação 

efetiva de emprego e no reforço da empregabilidade (4,2). 

 

 

 

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 
 

Se pretende subscrever ou cancelar a newsemprego, clique aqui 
 

Para imprimir este número, clique aqui  
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