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Estão abertas as candidaturas ao Programa Experiência Jovem 

para colocações de maio a outubro 
DE 15 A 30 DE MARÇO 

 

Se é uma entidade privada e está disponível para proporcionar uma 

experiência de trabalho a jovens, nos meses maio a outubro 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. - Sabe mais 

 

O programa «O teu primeiro emprego EURES» ajuda os jovens a encontrar emprego na Europa 

 

A EURES e o programa «O teu primeiro emprego EURES» ajudam os jovens europeus, com idade entre 18 e 30 anos, 

a encontrar trabalho num país estrangeiro e apoiam as empresas a contratar trabalhadores com um perfil específico 

que não conseguem encontrar no seu próprio país. 

Apoios para os candidatos a emprego 

- apoio na procura de um emprego adequado às suas qualificações e 

posterior colocação; 

- financiamento das despesas de deslocação para comparecer a uma 

entrevista e/ou resultantes da mudança para outro país por motivos 

profissionais; 

- formação (línguas, competências genéricas). 

Apoios para os empregadores 

- apoio ao recrutamento; 

- apoio financeiro às PME para cobrir parte das despesas de formação 

e de integração dos trabalhadores recentemente recrutados. 
 

 

Para informação adicional, contacte o Conselheiro Eures do Instituto de Emprego da Madeira, na Rua do Hospital 

Velho, 26, Funchal, ou consulte o Portal da Rede EURES, http://eures.europa.eu 

 
 

Histórias de sucesso de desempregados que criaram do seu próprio emprego, com o apoio do IEM 
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Quem somos  

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 

 

Roberto Filipe, o promotor da AroundFreedom 

 

Filho de madeirenses, Roberto Filipe deixou um emprego estável em Lisboa para vir 

morar para a Madeira pensando em perseguir um sonho antigo: trabalhar por sua 

conta em áreas ligadas ao turismo de natureza. 

Após duas experiências profissionais na área marítimo-turística na Região, Roberto 

trabalhou 8 anos numa empresa da Zona Franca, em áreas de gestão e logística. 

Quando esta foi deslocalizada, e vendo-se em situação de desemprego, percebeu que 

tinha finalmente chegado a altura de concretizar o seu projeto profissional. 

Assim, em 2012, Roberto recorreu ao Programa de Criação do Próprio Emprego, do IEM, de modo a receber de uma 

só vez o montante de prestações de desemprego a que tinha direito, para criar a sua empresa, a AroundFreedom, de 

ensino de Surf e Stand Up Paddle Board (SUP), e de organização de eventos turísticos, desportivos e culturais.  

A sua paixão pela natureza e a ligação constante ao surf, foram os motores impulsionadores deste projeto, que tentar 

tirar partido de um mar com muito para oferecer, e que garante um serviço com elevados padrões de qualidade e 

segurança. De entre as atividades que oferece, sobressai o SUP, uma atividade inovadora na Região e em expansão a 

nível mundial, que permite a exploração da orla costeira, com um remo, em pé numa prancha de Surf de grandes 

dimensões. 

Mas o que o distingue dos seus concorrentes é a aposta na qualidade da oferta, que passa pelas competências dos 

formadores e pelos materiais, mas também passa por oferecer aos que procuram os seus serviços, uma verdadeira 

sensação de liberdade. 

Passado pouco mais de 1 ano, Roberto sente que a sua iniciativa lhe permitiu ficar na ilha que escolheu como casa, a 

fazer o que gosta, com liberdade. Deixa uma mensagem a todos os que pensam iniciar o seu próprio projeto 

profissional: “Não desistam, embora nunca seja fácil e haja muitos momentos de dúvida, vale sempre a pena 

prosseguirmos com o que nos propomos”. 
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- Saiba mais sobre a AroundFreedom e as suas atividades em www.aroundfreedom.pt ou siga-os em: 

http://www.facebook.com/aroundfreedom 

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

 

José Nelson Alves, o promotor do Restaurante Espada na Pedra 

 

 

Vendo-se numa situação de desemprego, com 51 anos e uma larga experiência profissional 

na área da restauração, como chefe de sala em restaurantes e coordenador e controlador 

da qualidade do serviço e da comida em navios de cruzeiro, José Nelson Alves retomou um 

projeto de longa data: criar o seu próprio restaurante.  

Para a decisão de avançar, foi fundamental poder receber o montante das 

prestações de desemprego a que tinha direito, através do Programa de 

Criação do Próprio Emprego, do IEM. E foi também através do IEM que, 

desde então, se candidatou a um apoio para contratação de uma 

trabalhadora. 

O Espada na Pedra está aberto há cerca de 1 ano, na Estrada do Garajau – 

Caniço, e distingue-se na Região por ter, entre as especialidades dos 

grelhados na pedra: o peixe-espada-preto, as lulas, o filet mignon, a 

espetada na pedra e o Surf & Turf. Lá pode ainda saborear a Poncha Creme 

e a Cidra à pressão, juntamente com todos os típicos pratos regionais. 

Embora esteja ainda numa fase de arranque, José Nelson não tem dúvidas 

que fez uma boa aposta, e deixa um conselho para os que ponderam criar 

o seu próprio emprego:  

 

 
 

 

 “Dirijam-se ao IEM e informem-se dos apoios que existem. Mas saibam que é preciso tenacidade, alguma 

experiência e que devem tomar as decisões atempadamente. 

Não se deixem ficar no desemprego. Pode ser complicado, mas se se agruparem a outras pessoas na mesma 

situação, penso que conseguem.” 

 

 Leia aqui a entrevista completa: 5 perguntas a José Nelson Alves  
 

O Restaurante Espada na Pedra surgiu da iniciativa de José Nelson Alves, que aceitou responder às nossas perguntas: 

 

O que o levou a avançar com o este projeto? 

 

Trabalhei muitos anos na restauração, em funções de chefe de sala e de manager em navios de cruzeiros, sendo 
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responsável por supervisionar o serviço e a qualidade da comida e bem estar de mais de 1.600 pessoas por dia. Assim, 

já tinha a segurança de saber que conseguiria fazer algo nesta área de atividade. Mas desde o meu primeiro emprego, 

em 1979 no restaurante do Hotel Madeira Palácio, que esta ideia me acompanha.  

 

Estive muitos anos a trabalhar fora da Madeira e não queria deixar a Ilha mais uma vez. Estando desempregado e já 

com 51 anos, e com o atual cenário da Região, sabia que esta era a minha única alternativa válida e decidi arriscar, mas 

apenas porque sabia que poderia beneficiar de um apoio inicial para o investimento necessário. 

Contou então com algum apoio e com a sua experiência no projeto? 

 

Sim, poder receber o montante das prestações de desemprego a que tinha 

direito foi decisivo. Ajudou a suportar as obras de adaptação do espaço e a 

aquisição de algum material essencial à nossa atividade.  

 

Desde então, o apoio à contratação do IEM (Programa de Incentivos à 

Contratação) levou-me a contratar uma trabalhadora efetiva, a tempo 

inteiro. Foi benéfico para nós os dois, pois se não fosse assim, nesta fase, 

só poderia ter contratos de curta duração e estaria sujeito a uma maior 

rotação. 

 

Vou também apresentar uma candidatura ao Programa Experiência Jovem, 

para beneficiar de um apoio pela integração temporária de jovens, que 

espero que venha a ser uma boa ajuda nos meses de maior atividade. 

 

Quanto à minha experiência, para além de ter trabalhado na área de 

gestão da restauração, também me ajudou ter trabalhado vários anos na 

gestão administrativa, na gestão de stocks e aprovisionamento de 

empresas de construção civil.  

 

Mas as minhas especialidades, foram criadas na minha cozinha, onde 

sempre gostei de inventar e ser “artista”. 

 

 

 

 

 

 

Quais foram as maiores dificuldades que encontrou até ao momento? 

Eu arranquei com o negócio logo depois de me ter candidatado ao Programa de apoio do IEM e Segurança Social. 

Assim, foi preciso esperar uns 4 meses até receber o montante a que tinha direito, e tive de arranjar soluções nesse 

tempo, tendo o cuidado de nunca prejudicar a imagem e qualidade do meu serviço. Foram tempos muito difíceis e de 

muitas preocupações. 

 

Penso que esta não foi a situação ideal, mas eu não podia ficar à espera da verba para iniciar. Os primeiros meses 

foram realmente mais difíceis, pois apesar do apoio é preciso contar ainda com verbas para fins que não estão 

considerados nesse apoio, como o IVA. Mas estas foram as maiores dificuldades, até porque já tinha consciência que 

teria de cumprir diversas formalidades para poder iniciar esta atividade. 
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A situação da Região continua a dificultar qualquer negócio, e embora eu tenha neste momento mais ou menos o 

mesmo número de pessoas a frequentar o meu estabelecimento, o que gastam nele já não se pode comparar, mesmo 

contando com muitos turistas como clientes. 

 

Qual pensa que é o segredo do seu sucesso (atual ou futuro)? 

 

Uma boa localização, estamos praticamente à frente da porta do hotel D. Pedro Garajau, combinada com a maior 

esplanada da rua, mas sobretudo uma confecção inovadora, usando a pedra e produtos de qualidade, com cariz 

regional e tradicionais mas cozinhados de outra forma. 

 

Neste momento temos muita concorrência na rua, mas penso que iremos conseguir demarcar-nos dos demais, 

sobretudo quando pudermos apostar mais fortemente nas nossas especialidades, o que aguarda que se façam umas 

adaptações ao espaço, em termos de ventilação e alarmes de segurança. Até agora temos apostado mais na comida 

tradicional madeirense, mas espero poder dedicar-me quase exclusivamente aos grelhados na pedra brevemente. 

 

O nosso horário também é um fator que nos distingue pois estamos abertos até às 2h00, enquanto que os nossos 

concorrentes fecham todos à meia noite. Mas tudo exige dedicação. 

 

Está satisfeito por ter tomado a decisão de avançar com a sua empresa? Deixa algum conselho às pessoas que 

estejam atualmente a ponderar criar o seu próprio emprego? 

 

Ainda é muito cedo para afirmar que o meu restaurante é um sucesso. Tem dado para compensar os custos e viver 

mas neste momento trabalho das 8h00 da manhã às 2h00 da madrugada. Mas também sei que todo este esforço que 

estou a fazer neste momento só terá verdadeiramente retorno em mais 3 ou 4 anos. E até lá, posso dizer que as 

perspectivas são boas, penso que iremos conseguir crescer. 

Às pessoas que pensam criar o seu emprego, digo:  

“Dirijam-se ao IEM e informem-se dos apoios que existem. Mas saibam que é preciso tenacidade, alguma experiência e 

que devem tomar as decisões atempadamente. 

Não se deixem ficar no desemprego. Pode ser complicado, mas se se agruparem a outras pessoas na mesma situação, 

penso que conseguem”. 

 

- Veja a página do Facebook do Restaurante Espada na Pedra 

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

- Saiba mais sobre os apoios do IEM à contratação de trabalhadores: Programa de Incentivos à Contratação 
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O Clube de Emprego da AMI e a Rádio Popular dão tempo de antena aos desempregados 

 

 

 

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

desenvolver uma parceria para a promoção de candidatos a emprego através da 

rádio, através da Rádio Popular 101.0FM, dando-lhes a oportunidade de se 

apresentarem, acreditando que poderá sempre existir alguém do outro lado das 

ondas hertzianas, que se interesse, seja empresário ou instituição, e que contacte a 

rádio ou o Clube de Emprego. 

Assim, dá-se uma oportunidade aos candidatos, de forma criativa e pessoal de 

encontrar trabalho, enquanto se facilita o recrutamento para o empregador. 

 

A prioridade será dada aos candidatos desempregados de longa duração, com dificuldades de integração e 

acompanhados pelo Clube de Emprego. O processo decorre por 3 fases: a 1ª fase é de preparação do candidato, 

investindo no seu autoconhecimento e nas competências pessoais e profissionais; a 2ª fase é de verificação e 

realização do currículo e na 3ª fase é feita a divulgação na rádio, com a participação ativa dos candidatos. 

 

Para mais informações, contacte: 

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 

 

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. 

 

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 

Data / Hora Concelho Local 

08 de abril, 

às 17h00 
Machico Junta de freguesia 

de Machico 

22 de abril, 

às 17h30 
Calheta Casa do Povo da 

Calheta 

 

Ação de informação sobre os apoios à criação do seu emprego 

A próxima ação de informação decorrerá no dia 14 de abril, no auditório do IEM, na Rua da Boa Viagem, 36 - Funchal, 

estando agendada para ter início às 15h00. 

Aproveite para colocar as suas dúvidas. Inscreva-se! 
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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. 

 

Novas abordagens na procura de emprego, em Câmara de Lobos 

A Unidade de Inserção na Vida Ativa (UNIVA) da Associação Câmara de Lobos Viva e o Clube de Emprego do Estreito de 

Câmara de Lobos irão promover sessões no âmbito do Plano Orientar para Novos Quadrantes. 

Este plano consiste na divulgação de novas abordagens 

na procura ativa de emprego face ao mercado de 

trabalho atual, valorizando entre outros aspectos, o 

papel das redes sociais, a utilização de técnicas de 

marketing com vista à valorização do currículo, as 

oportunidades na Europa e os recursos locais. 

 

Neste âmbito, os participantes poderão dispor de 8 sessões temáticas, 2 horas de duração cada, a decorrer entre: 

- 17 de março a 7 de abril, nas instalações Associação Câmara de Lobos Viva – Ilhéu; 

- 10 de abril a 5 de maio, na Junta de Freguesia do Estreito de Câmara de Lobos. 

Para mais informações e inscrições contacte: 

UNIVA da Associação Câmara de Lobos Viva 

Dra. Cátia Castro 

Praça da Autonomia – Tel.: 291 944 713 

Email: univacamaradelobos@gmail.com 

Clube de Emprego da 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  

 

Ciclo de Boas Práticas na Procura Ativa de Emprego, no Funchal 

O Clube de Emprego do Sindicato Hotelaria, em parceria com diversos animadores, irá realizar o IV Ciclo de Boas 

Práticas na Procura Ativa de Emprego, de 18 de março e 03 de abril, organizado em 6 sessões de sensivelmente 

duas horas. 

O ciclo de formação tem como objetivo desenvolver competências 

pessoais, interpessoais e dar instrumentos para a procura ativa de 

emprego, de modo a facilitar os candidatos na integração na vida ativa.  

Serão abordadas várias temáticas, com especial destaque para: 

- promoção da autoestima e igualdade de oportunidades; 

- regras básicas de etiqueta e boa apresentação; 
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- relações interpessoais e liderança; 

- gestão de conflitos e comunicação; e  

- técnicas e estratégias de procura de emprego no mercado laboral da 

RAM. 

 

Inscreva-se! 

Clube de Emprego do Sindicato dos Trabalhadores na Hotelaria, Turismo, Alimentação, Serviços e Similares 

D. Délia Barros 

Rua da Alegria, 31-1º E - Tel.: 291 752 138 - Email: cehotelaria@gmail.com 

 

“Mini-feira das profissões” na Ponta do Sol 

O Clube de Emprego do Centro de Cultura e Recreio Pontassolense e a Escola Básica e Secundária de Ponta do Sol, 

irão realizar uma "mini-feira das profissões", com a participação de várias escolas de formação profissional da RAM. 

Esta mini-feira irá realizar-se nas instalações da escola, no próximo dia 24 de abril, das 10h00 às 16h00. 

Esta iniciativa visa informar a comunidade escolar e toda a população desempregada que manifeste interesse em 

participar.  

Para mais informações contacte: 

Clube de Emprego do Centro de Cultura e Recreio Pontassolense 

Dra. Susana Caetano 

Estrada Regional 222, nº 166 - Tel.: 291 976 605 - Email: clubedemprego-p.sol@hotmail.com 
 

O Programa Garantia Jovem na Região 

 

Seguindo as recomendações do Conselho Europeu e a iniciativa a nível nacional, o Governo regional propõe-se 

implementar o programa Garantia Jovem para os jovens da Região, com vista a assegurar, gradualmente, que todos os 

jovens até aos 25 anos tenham trabalho, estágio ou formação no prazo máximo de quatro meses após terminarem 

os estudos ou ficarem desempregados. 
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A nível regional, o Instituto de Emprego da Madeira está a coordenar 

a operacionalização e a aplicação do Garantia Jovem, em parceria, 

nesta fase inicial, com os serviços públicos de Educação, Formação e 

Qualificação Profissional, Segurança Social e Juventude e Desporto. 

 

A aposta passa por um acompanhamento mais próximo aos jovens, 

que permita combater os níveis de abandono escolar e dotar os 

jovens de mais qualificações e competências, melhorando a sua 

preparação para o mercado de trabalho. 

 

A par da oferta formativa serão reforçadas as ofertas ao nível das 

medidas ativas de emprego. De modo a facilitar a integração de 

jovens, é necessário criar oportunidades reais de integração no 

mercado de trabalho, através de ligações mais estreitas com o mundo 

empresarial, o que poderá ser alcançado via estágios em contexto real 

de trabalho, ofertas de emprego, incentivos à contratação de jovens 

ou à criação do próprio emprego.  
 

Este programa conta com um financiamento de cerca de 12 milhões de euros para a Região, no âmbito da Iniciativa 

para o Emprego dos Jovens e do novo quadro comunitário 2014-2020. 

    
 

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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