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Estão abertas as candidaturas ao Programa Formação/Emprego 

 

Ao abrigo do Programa Formação/Emprego, com a nova redação aprovada pela Portaria 190/2014 de 6 de 

novembro, são concedidos apoios à formação teórica e prática de desempregados, com vista à sua posterior 

contratação pelas entidades enquadradoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se é uma entidade que necessita de 

recrutar trabalhadores qualificados e 

adaptados às suas necessidades, 

informe-se sobre as condições do 

Programa Formação/Emprego 

Entidades 
Enquadradoras 

Entidades privadas com ou sem fins lucrativos. 

No caso do projeto de formação destinar-se a formar entre 2 e 
4 colaboradores, deverão recorrer a uma Entidade 
Organizadora, de modo a que estas constituam grupos de pelo 
menos 10 participantes, pela agregação das necessidades de 
várias entidades enquadradoras. 

Entidades 
Organizadoras 

Associações empresariais 

Entidades formadoras acreditadas 

Duração De 3 a 6 meses 

Participantes Desempregados inscritos no IEM há pelo menos 2 meses 

Direitos dos 
Participantes 

Bolsa mensal, em função do nível de qualificação 

Subsídio de alimentação 

Subsídio de transporte no valor de 10% do IAS 

Seguro de acidentes de trabalho 

Comparticipação 
do IEM nos 
encargos 

Bolsa mensal 

Seguro de acidentes de trabalho 

Encargos da entidade enquadradora decorrentes da inscrição 
do participante na Segurança Social 

Encargos com a monitoria da formação 

Compensação à entidade organizadora 

 

 
 

Estão abertas as candidaturas ao Programa Experiência Jovem 

para colocações de janeiro a junho de 2015 
DE 15 A 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 2015, 

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 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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Rua da Boa Viagem, 36 
9060-027 FUNCHAL 

Tel.: 291 213 260/1 

Fax: 291 220 014 

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

 

 

Histórias de sucesso: O artesanato regional de Dénis Góis 

 

Dénis Góis ficou desempregado em 2008, com o fecho do restaurante onde desempenhava as funções de Mandarete. 

Vendo que não conseguia encontrar emprego e que teria de encontrar alguma outra alternativa, este jovem com 20 

anos usou o tempo que lhe sobrava para frequentar cursos de formação e aprender outras artes. 

E foi neste tempo de desemprego que Dénis aprendeu com o pai e outros 

conhecidos, a arte de fazer figuras, essencialmente presépios e santos, 

utilizando matérias-primas de cariz regional, em que predominam a palha 

de bananeira, a cantaria, o calhau rolado, troncos e tecidos regionais. 

A qualidade e genuinidade das peças artesanais em palha de bananeira, únicas 

no arquipélago, já tinham sido reconhecidas pelo Museu Etnográfico da Madeira 

com a atribuição de um prémio artístico em 1994. Hoje, o Museu conta com 

várias peças deste material na sua coleção permanente, por considerar que 

enriquecem e dignificam o património cultural da Região. Também o IVBAM 

valoriza esta arte singular e regional, promovendo a sua participação nas feiras 

que organiza e tendo em curso a atribuição da Carta de Artesão e da Carta de 

Unidade Produtiva Artesanal, ao Dénis e ao seu atelier. 

Como desempregado, foi através dos contactos com o IEM que ficou a saber 

do Programa de Estímulo ao Empreendedorismo de Desempregados. Este 

programa foi o empurrão de que necessitava para avançar com esta 

atividade de forma profissional, que até agora era apenas um hobby. 

Com o apoio do IEM, o Dénis está atualmente a finalizar a recuperação de um 

espaço que servirá de loja e de atelier, onde será possível aos clientes 

regionais e aos visitantes, ver o trabalho em curso, escolher de entre as 

diversas peças expostas e inclusivamente encomendar peças específicas. 

Neste momento, o Dénis optou por se concentrar nas feiras e na sua 

loja/atelier, no Caniço. Embora tenha já projetado outras formas de chegar 

aos clientes, desde estabelecer parcerias com lojas e outros artesãos, até à 

divulgação das peças na internet pensando na exportação, o seu maior 

problema, de momento, é conseguir responder à procura que já tem, uma vez 

que não tem ainda as condições necessárias para produzir mais. A abertura do 

espaço é para Dénis a chave que irá permitir rentabilizar o seu projeto. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/18nDlN3xerP3oZbtXAxhyl3Dvq1Ls_1hOeeu8MwPOZlk/viewform
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
http://www.iem.gov-madeira.pt/
file://clusterire/Ficheiros IRE/EP/PASTA COMUM/Newsletter/Newsemprego_008/print.pdf
https://docs.google.com/forms/d/18nDlN3xerP3oZbtXAxhyl3Dvq1Ls_1hOeeu8MwPOZlk/viewform
http://www.iem.gov-madeira.pt/
file://clusterire/Ficheiros IRE/EP/PASTA COMUM/Newsletter/Newsemprego_008/print.pdf
https://docs.google.com/forms/d/18nDlN3xerP3oZbtXAxhyl3Dvq1Ls_1hOeeu8MwPOZlk/viewform
http://www.iem.gov-madeira.pt/
file://clusterire/Ficheiros IRE/EP/PASTA COMUM/Newsletter/Newsemprego_008/print.pdf
https://docs.google.com/forms/d/18nDlN3xerP3oZbtXAxhyl3Dvq1Ls_1hOeeu8MwPOZlk/viewform
http://www.iem.gov-madeira.pt/
file://clusterire/Ficheiros IRE/EP/PASTA COMUM/Newsletter/Newsemprego_008/print.pdf
https://docs.google.com/forms/d/18nDlN3xerP3oZbtXAxhyl3Dvq1Ls_1hOeeu8MwPOZlk/viewform
http://www.iem.gov-madeira.pt/
file://clusterire/Ficheiros IRE/EP/PASTA COMUM/Newsletter/Newsemprego_008/print.pdf
https://docs.google.com/forms/d/18nDlN3xerP3oZbtXAxhyl3Dvq1Ls_1hOeeu8MwPOZlk/viewform
http://www.iem.gov-madeira.pt/
file://clusterire/Ficheiros IRE/EP/PASTA COMUM/Newsletter/Newsemprego_008/print.pdf
https://docs.google.com/forms/d/18nDlN3xerP3oZbtXAxhyl3Dvq1Ls_1hOeeu8MwPOZlk/viewform


 

 

 
Newsemprego Nº 9 – Novembro 2014      

 

Faça-nos chegar os seus comentários e sugestões 

Como avalia o seu projeto, ainda em fase de arranque? 

Há semanas e semanas, mas tem sido compensador e 

tem-me dado muito gozo. Não é uma feira que nos 

enriquece, e quem opta por esta área não vive de luxos, 

mas dá para viver normalmente. Os materiais que 

usamos não têm custo, só gastamos em colas e 

similares, por isso tudo o que fazemos é rentável. 

Para mim, é uma felicidade ver este projeto a avançar. 

Neste momento não o trocaria pelo emprego que tinha 

anteriormente, apesar do mercado artesanal não ser 

seguro e ser exigente em termos de trabalho e de 

preparação, e apesar de não ter a certeza de como vão 

correr as coisas em cada dia. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -  

Que conselho deixa aos desempregados que estejam a 

ponderar criar o seu próprio emprego? 

Primeiro há que saber que não é ao fim de umas poucas 

semanas que se está logo bem. Não podemos desistir às 

primeiras dificuldades, há que ver os diversos fatores que 

podem ajudar ou prejudicar. No meu caso, o tempo é muito 

importante para a participação nas feiras, e se há barcos no 

Funchal, por exemplo.  

No artesanato, há muitas pessoas que fazem coisas mas têm 

receio de mostrar. Há muitas áreas por explorar, que 

certamente dão trabalho, mas que se podem fazer. O 

importante é trocar ideias, até mesmo enquanto estão no 

Centro de Emprego, com outros desempregados. Juntos 

podem fazer coisas bonitas, mesmo em outras áreas como a 

hotelaria e restauração. Não precisam de ser grandes, mas de 

tirar um ordenado para cada um. Eu não estou só, conto com 

o apoio de outros artesãos e tenho até alguns dos seus 

trabalhos para misturar com os meus, para criar diversidade 

e gerar capital para todos. 

Para ver as peças de artesanato ou proceder a 

encomendas, contacte através do número de telefone: 

918783377 ou dirija-se à loja sita no Caminho Velho 

dos Moinhos, nº 35, na antiga estrada da reta da 

Camacha, junto ao bar O Gaulês 

- Saiba mais sobre o Programa de Estímulo ao Empreendedorismo de Desempregados 

 

Histórias de sucesso: A MadeiraLovers 

 

Cerca de 1 ano após a abertura da loja MadeiraLovers no aeroporto, com o apoio do IEM, Débora Afonso vai agora 

inaugurar uma nova loja nos Armazéns do Mercado, no Funchal.  

Leia o testemunho que a empresária aceitou prestar, como inspiração para outros desempregados empreendedores. 

O que a levou a avançar com o seu projeto? 

Sempre me considerei uma pessoa empreendedora, com 

capacidades, e senti sempre que deveria enveredar por um 

projeto ligado ao turismo aqui na Região. Assim, fui mantendo 

atenção ao tema do turismo e nas viagens que fui fazendo, 

percebi que existiam souvenirs diferentes e modernos, que 

faziam falta na Madeira. Os nossos souvenirs não tinham 

evoluído muito nos últimos 20 anos, ou, se tinham algum 

aspeto inovador, era normalmente produtos importados, de 

baixa qualidade. 
 

Débora Afonso e colaboradoras, na loja do aeroporto 
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Com esta ideia em mente fiz uma análise ao que se fazia por 

cá, falando com retalhistas e distribuidores regionais, ao 

mesmo tempo que pesquisava o que se fazia noutras cidades 

europeias. Nesta altura, vi numa revista um artigo sobre a 

LisbonLovers que já existia desde 2010. 

Soube imediatamente que tinham os produtos que eu 

procurava e que o próximo passo seria falar com quem já 

detinha o saber-fazer, em vez de fazer uma cópia “mal-

amanhada”. Depois, foi tudo muito fácil. O mail que enviei teve 

logo resposta e acabámos por juntar as duas partes, com um 

interesse comum e que se complementava, eles com o design, 

eu com inputs sobre o que se deveria desenvolver por cá e 

como parceira para abrir a loja/montra de marca na Madeira. 

 
 
 

 

 

Que formação ou experiência detinha para desenvolver este projeto? 

Eu não tenho conhecimentos de design mas tinha já experiência na área da qualidade, de gestão de recursos humanos, 

comercial/marketing e stocks. Para isso mesmo, era importante juntar-me a quem detinha o know-how e possuía 

produtos de qualidade. Com o franchise da marca LisbonLovers para MadeiraLovers comprei não só a marca mas 

também os aspectos ligados ao design e o acesso aos fornecedores de confiança, mas continuo a poder inovar e 

criar produtos diferentes, específicos da nossa Região. 

Para além de ter desenvolvido a minha atenção e conhecimentos para a área de merchandising, comecei a melhorar o 

meu alemão assim que decidi avançar com este projeto, de forma a preparar-me ainda melhor para dar a cara pela 

minha loja. 

Que importância teve o apoio obtido através do IEM? 

Este apoio foi decisivo para iniciar no momento em que o fiz. 

Embora tivesse já maturado este projeto há algum tempo, até 

porque fui percebendo que o meu posto de trabalho estava em 

risco, foi por ter a possibilidade de obter este apoio que pude 

iniciar tão rapidamente o meu projeto. Após menos de 4 meses no 

desemprego, candidatei-me ao Programa de Estímulo ao 

Empreendedorismo de Desempregados, para requerer o 

pagamento de uma só vez do montante das prestações de 

desemprego remanescentes e os apoios complementares 

possíveis, quer ao investimento, quer para a contratação das 

minhas 2 jovens colaboradoras.  

Para mim, o início de atividade não foi muito complicado pois contava 

com o apoio obtido através do franchise e com a ajuda do IEM. 
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Passado apenas 1 ano de atividade, estou numa boa situação. Face 

ao sucesso da loja no aeroporto, e às constantes sugestões dos 

clientes regionais e nacionais, decidi abrir a segunda loja no 

Funchal, nos Armazéns do Mercado. Neste momento somos 3 e em 

breve seremos 5 pessoas a trabalhar para as 2 lojas. 

Qual pensa que é o segredo do seu sucesso? 

Embora a loja do aeroporto tenha uma boa localização, a marca 

MadeiraLovers distingue-se pela sua modernidade. 

Mas não se trata só de uma marca de souvenirs, o que nós fazemos 

é fomentar o amor pela nossa Região e pelo o que é nosso. Os 

nossos clientes não são apenas os turistas pontuais, mas acabam 

por ser os que vivem ou voltam cá regularmente, que têm laços 

com a Região. Os Madeirenses têm muito orgulho da sua terra e 

podem transmiti-lo, com produtos que são realmente bonitos e 

modernos. 

 

Aliás, a MadeiraLovers é a primeira a demonstrar 

esse amor. Para além dos típicos produtos da 

LisbonLovers, os cadernos, os pins... com os nossos 

símbolos, temos também produtos únicos, como as 

alpercatas feitas com tecido regional. 

Dou ainda o exemplo das peças com desenhos de 

Bordado Madeira: para que fossem genuínas fomos 

buscar desenhos certificados ao IVBAM. Os nossos 

produtos são feitos em Portugal e sempre que 

podemos, fazemo-los cá, sempre com amor. 

 

Que conselho deixa aos desempregados que estejam a 

ponderar criar o seu próprio emprego? 

Não podem copiar os outros. 

Não hà muitas alternativas, ou temos um bom produto, ou temos 

uma boa localização ou temos um preço competitivo. No meu 

caso eu tinha os 3 fatores-chave para o sucesso do meu projeto. 

Se tiverem uma ideia, com pelo menos um destes fatores, 

dirijam-se ao IEM e tentem obter o apoio 

- Siga a página do Facebook da M a d e i r a L o v e r s ou consulte os produtos na loja online http://www.madeiralovers.com 

- Saiba mais sobre o Programa de Estímulo ao Empreendedorismo de Desempregados 
 

A Rede Eures: Regista-te como interessado numa formação profissional na Alemanha 

 

 

Através do Programa The job of my life, o Governo Alemão seleciona desempregados de outros países para formação 

profissional em empresas alemãs, com uma duração que pode chegar aos 3 anos. O programa abrange várias 

profissões mas tem-se dirigido especialmente aos setores da hotelaria, restauração e turismo, da construção civil e dos 

serviços pessoais. 

Este programa é dirigido a jovens entre os 18-27 anos, que tenham concluído o ensino secundário completo e ainda 

não tenham concluído qualquer formação numa empresa ou um curso de mestrado. 
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Agora podes fazer já o teu registo. 

Para tal, deves inserir alguns dos teus dados pessoais, as tuas 

experiências e os teus interesses, através do portal  

Em poucos minutos, ficas registado como interessado numa 

formação profissional na Alemanha. 

Se os desejos e requisitos do empregador e os teus interesses 

corresponderem, serás contactado para uma entrevista, por 

exemplo, num evento no teu país/região ou por vídeo chat. Caso 

sejas adequado para uma determinada vaga num projeto, serás 

então proposto ao empregador. O empregador fará uma nova 

entrevista contigo e se decidir a teu favor, poderás começar uma 

formação profissional na Alemanha. 

Caso não esteja disponível qualquer vaga adequada para ti, os 

responsáveis pelo programa The Job of my Life podem aconselhar-

te sobre outras possibilidades de formação profissional ou 

emprego na Alemanha. 

 

 

 

26 DE NOVEMBRO 

DIA DA INFORMAÇÃO ONLINE 

EM PORTUGUÊS 

Tira as tuas dúvidas! 

 

 

Clubes de Emprego: Próximos eventos 

  

O Clube de Emprego Inclusivo irá participar na 

“Semana Regional da Pessoa com Necessidades 

Especiais", no Dolce Vita Funchal, no próximo dia de 2 

dezembro, com o intuito de divulgar o apoio que presta 

ao nível da informação e orientação profissional à 

população em geral, mas também, e em particular, às 

pessoas com necessidades especiais. 

O Clube de Emprego da Ponta do Sol colabora na 

iniciativa Noite do Mercado Canhas 2014 que se realizará 

no próximo dia 21 de Dezembro a partir das 16h00. O 

objetivo é reservar um espaço para os artesãos inscritos 

no Clube que sabem fazer algumas peças à mão, para que 

possam expor e vender alguns dos seus trabalhos. 
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Ação de informação sobre os apoios à criação do próprio emprego / empresas 

 

O IEM continua a realizar ações de divulgação dos programas de emprego. Aproveite para colocar as suas dúvidas. 

 

 Tema Destinatários Data Local  

 

- Programa de Estímulo ao 
Empreendedorismo de 
Desempregados 

- Criação do Próprio Emprego, por 
beneficiários de prestações de 
desemprego  

Desempregados com 
espírito 
empreendedor 

12 de dezembro, 

pelas 15h00 

Funchal, 
Rua da Boa Viagem, 36 

 

 

- Programas de estágios 
profissionais 

- Programas de experiência 
profissional para jovens 

Desempregados com 
menos de 25 anos 

28 de novembro, 
pelas 15h00 

Biblioteca Municipal de 
Câmara de Lobos 

 

 5 de dezembro, 
pelas 15h00 

Casa do Povo da Ribeira Brava 

 

 16 de dezembro, 
pelas 15h00 

Funchal, 
Rua da Boa Viagem, 36 

  

 

Inscreva-se! 

Instituto de 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 

  

Fórum de Emprego das Regiões Ultraperiféricas  

Caminhando Juntos para um crescimento inteligente, sustentável e integrador 

 

Em 30 de setembro, os nove presidentes das Regiões dos Açores, Canárias, Guadalupe, Guiana, Madeira, Martinica, 

Maiote, Reunião e St Martin, assinaram, em Bruxelas, o acordo de criação da Rede para o Emprego entre as Regiões 

Ultraperiféricas da União Europeia (RUP), com o objetivo de trabalhar conjuntamente a problemática do desemprego 

que afeta estas regiões. 
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Na sequência desse acordo, e dando continuidade ao trabalho que 

terá de ser implementado, realizou-se, em Santa Cruz de Tenerife, 

no dia 14 de novembro, o Fórum de Emprego das RUP com o 

objetivo de serem desenhadas novas propostas concretas e 

identificados sectores de maior crescimento, de forma a apresentar 

projetos comuns em áreas com um forte potencial de crescimento 

de emprego. 

Na reunião prévia ao Fórum, realizada a 13 de novembro, os 

representantes das RUP analisaram os diferentes sectores e 

atividades que tinham potencial para a criação de postos de 

trabalho, em especial os vinculados à denominada economia verde. 

Discutiram o funcionamento da Rede e fixaram um calendário de 

trabalho para a continuidade da sua atuação. Tiveram também um 

encontro com o Coordenador das RUP, da Unidade RUP da Direção 

Geral das Regiões da Comissão Europeia, Tomás Salazar, com o 

qual abordaram os possíveis instrumentos de financiamento para 

as ações da Rede para o Emprego entre as RUP. 

 

 

O Fórum foi presidido pelo Presidente do Governo 

de Canárias, Paulino Rivero Baute e pela 

Conselheira do Emprego, Indústria e Comércio, 

Francisca Luengo Orol. Estiveram ainda presentes, 

entre outros, o coordenador das RUP na Direção 

Geral das Regiões da Comissão Europeia, Tomás 

Salazar e a representante da Conferência de 

Presidentes das RUP em Guadalupe, Jacqueline 

Broliron. 

A Madeira fez-se representar pelo Presidente do 

Instituto de Emprego da Madeira, Sidónio 

Fernandes, que fez, durante o Fórum, uma 

intervenção sobre as politicas ativas de emprego 

na Madeira e sobre os sectores emergentes que 

interessa apostar como forma de criar novos 

empregos. 

 

 

 

 

 

As nove regiões ultraperiféricas concordaram em solicitar à 

Comissão Europeia um financiamento de 10 milhões de euros 

para cada Região Ultraperiférica para implementar um plano que 

procura criar empregos vinculados ao meio ambiente e à 

sustentabilidade em atividades com potencial de criação de 

emprego. 

 

Perante uma plateia cheia, composta, entre outros, por 

representantes das confederações de empresários, das 

Universidades, Centros de formação profissional, agências de 

emprego e desenvolvimento local, foram apresentados os 

resultados do acordo entre as RUP: 

- Adotar um Plano de Choque onde são identificados os sectores 

económicos com maior potencial para a criação de emprego 

sustentável, na economia verde e azul. 

- Proceder à identificação de projetos comuns para apresentar nos 

diversos programas horizontais da Comissão Europeia. 

- Aprofundar o reconhecimento específico das regiões 

ultraperiféricas nos programas sectoriais relacionados com as 

políticas ativas de emprego. 
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- Mobilizar em cada RUP um montante dos seus respetivos 

Programas Operacionais do FSE, destinado a financiar as ações da 

rede e o seu funcionamento. 

- Solicitar a flexibilização da normativa que regula o Fundo de 

Cooperação Territorial, permitindo o desenvolvimento de ações 

de cooperação entre as RUP. 

- Instar a Comissão Europeia à implementação de um instrumento 

financeiro específico para promover o emprego nas regiões 

ultraperiféricas, através da Rede de Emprego RUP. 

- Desenvolver entre as RUP uma ação experimental ligada ao 

conceito de economia circular. 

 

 

 

A Rede Emprego RUP prosseguirá os seus trabalhos, numa nova reunião prevista para 3 de dezembro, em Bruxelas. 

Este é um dos maiores projetos, em matéria de emprego, apresentado pelas RUP. Espera-se que seja um marco na 

viragem e que o lema “caminhando juntos para um crescimento inteligente, sustentável e integrador”, com que se 

parte, seja a força que una todas as RUP a uma só voz. 

              
  

 

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 
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