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A Medida Incentivo à Aceitação de Ofertas de Emprego já entrou em vigor 

 

 

 

A Medida Incentivo à Aceitação de Ofertas de Emprego consiste na 

atribuição de um apoio financeiro aos desempregados titulares de 

prestações de desemprego que aceitem ofertas de emprego a tempo 

completo com uma remuneração inferior ao valor da prestação de 

desemprego que se encontram a receber. 

Este apoio é promovido pela Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos 

Sociais e pode ser atribuído aos desempregados que aceitem ofertas 

apresentadas pelo Instituto de Emprego da Madeira (IEM) ou que obtenham 

emprego pelos próprios meios, com contratos celebrados a partir do dia 9 de 

setembro. 

Os requerimentos devem ser apresentados ao IEM no prazo de 30 dias desde o início do contrato de trabalho. 

-> Saiba mais sobre a Medida de Incentivo à Aceitação de Ofertas de Emprego 

 

O IEM criou o programa REATIVAR Madeira para combater o desemprego de longa duração 

  

 

No passado dia 30 de julho, o IEM lançou o Programa Reativar 

Madeira, com o objetivo de combater o desemprego de longa 

duração. Este programa apoiará a realização de estágios 

profissionais com a duração de 9 meses, para desempregados com 

mais de 31 anos, inscritos no IEM há pelo menos 12 meses.  

De modo a potenciar a contratação dos 

participantes no final do programa, os estágios 

decorrerão em entidades privadas, com ou sem 

fins lucrativos, desde que tenham contratado 

pelo menos 1 estagiário em cada 3 estágios 

apoiados pelo IEM, nos 3 anos anteriores à sua 

candidatura ao REATIVAR Madeira. 

 

Candidaturas abertas a partir 

de 01 de outubro 

 
->  Consulte aqui a Portaria n.º 127/2015,  

de 30 de julho 

Entidades 
Enquadradoras 

Entidades privadas com ou sem fins lucrativos. 

Duração 9 meses 

Participantes 

Desempregados inscritos no IEM há pelo menos 12 
meses, com idade mínima de 31 anos e com uma 
qualificação mínima de nível 2 do QNQ, que não 
tenham sido abrangidos em programas de estágio 
financiados pelo IEM nos últimos 3 anos. 

Direitos dos 
Participantes 

Bolsa mensal, em função do nível de qualificação 

Subsídio de alimentação 

Transporte ou subsídio de transporte 

Seguro de acidentes de trabalho 

Comparticipação 
do IEM nos 
encargos 

De 65 a 95% da bolsa mensal, em função da 
caraterização da entidade e dos participantes  

Subsídio de alimentação 

Transporte ou subsídio de transporte até ao valor 
de 10% do IAS 

Seguro de acidentes de trabalho no valor de 
3,296% do IAS 
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Histórias de sucesso: Florista Matilde 

 

 
 

Rita Rodrigues e Matilde Fernandes, 

à porta da Florista Matilde, na Av. das 

Madalenas, 120, Funchal 

 

Um negócio a florescer 

 

Desempregadas há vários anos, Rita Rodrigues e Matilde Fernandes 

juntaram forças e criaram a Florista Matilde. 

Aberta desde setembro de 2014, a Florista Matilde comercializa 

flores, sementes, plantas e diversos artigos artesanais. A loja 

fornece arranjos florais para todo o tipo de eventos, festas, 

batizados, casamentos ou funerais, e serviços de decoração de 

espaços. 

Após 1 ano de atividade, pedimos-lhes o seu testemunho como 

exemplo para todo os desempregados que hesitam em criar o seu 

próprio posto de trabalho. 

 Leia aqui o testemunhos de Rita Rodrigues 

 

Rita Rodrigues ficou desempregada em 2010, após mais de 6 anos como formadora e florista. A criatividade e 

qualidade profissional que sempre demonstrou nos locais onde exerceu estas atividades permitiu-lhe manter 

uma carteira de clientes. Assim, pôde continuar a fazer alguns arranjos florais e/ou peças artesanais em casa. 

Quando o trabalho era um pouco maior, chamava a Matilde Fernandes, com quem tinha trabalhado alguns 

meses anteriormente, que também estava numa situação de desemprego há alguns anos. 

A ideia de criar o próprio negócio surgiu numa ida de Rita Rodrigues ao IEM, à procura de uma oferta de 

emprego. Os técnicos que a atenderam sugeriram-lhe que aproveitasse a larga experiência que já possuía nesta 

área e deram-lhe informação sobre os apoios que o IEM disponibiliza aos empreendedores. 

Esta sugestão foi aceite rapidamente pelas duas desempregadas pois as suas perspectivas de emprego não eram 

positivas, tendo ambas mais de 40 anos. Com um tempo de desemprego prolongado e familiares a seu cargo, 

encontravam-se numa situação financeira muito complicada e precisavam de arranjar alguma solução. 

”O apoio do IEM foi o ponto de partida, dependemos totalmente disso para abrir a nossa loja” salienta a 

empresária Rita Rodrigues. “Assim que saímos da primeira entrevista que tivemos com os técnicos dos apoios 

à criação do próprio emprego fomos à procura de um lugar para abrirmos a nossa loja.  

Somos as duas da zona de Santo António e rapidamente pensamos que a Avenida das Madalenas seria um 

óptimo local para a loja, com muito movimento e boas acessibilidades. Sabíamos que tinha existido ali um florista 

que tinha uma boa clientela, mas que fechara sem que outra loja se tivesse estabelecido. 

Em poucos meses concretizamos o nosso projeto. Contamos com a orientação do nosso contabilista e do IEM mas 

empenhamo-nos muito em obter toda a informação possível. Hoje em dia a informação está disponível online, só 

temos de a ler e procurar que seja completa e correta. 
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Quais foram as vossas maiores dificuldades? 

Para nós estar aqui às 9h da manhã e sair às 11h da 

noite não é um sacrifício. No shopping onde eu 

trabalhava fazia estes horários e era apenas uma 

empregada. Os meus filhos já são adultos e não 

precisam tanto de mim. Aliás, em casa todos ajudam 

quando é preciso. 

A maior dificuldade ainda é tirar o dinheiro para viver. 

Há uns meses melhores do que outros, mas ainda 

estamos numa fase de arranque de atividade. Hoje 

podemos dizer que temos todas as contas em dia. Isso 

é muito bom.  

O negócio está a crescer e as perspectivas são 

positivas. 

Qual consideram ser o motivo do sucesso da Florista 

Matilde? 

A nossa qualidade profissional, quer na execução dos 

trabalhos, quer na nossa organização, como por exemplo 

a gestão de stocks das flores ou o cumprimento de 

prazos…  

Como referi, já tínhamos uma carteira de clientes que 

gostavam do nosso trabalho. Antes de iniciarmos este 

projeto tivemos conversas com vários possíveis clientes, 

com promotores de eventos e agências funerárias, e 

sabíamos que queriam trabalhar connosco. 

 

Deixam algum conselho aos desempregados com uma ideia de negócio? 

Neste momento e como as coisas estão, é de arriscar. Se ficarmos parados não vamos melhorar, só vamos 

contribuir para piorar a economia regional. 

No entanto têm de saber no que se vão meter. É sempre um risco e nós também tivemos os nossos dissabores. 

Mas sobretudo têm de saber que não vão tirar férias nos anos seguintes, que não vão ter fins de semana e que 

não vão tirar rendimentos logo que iniciam um negócio. 

 

 

 
 

- Siga a página de facebook da Florista Matilde - Saiba mais sobre o PEED - Programa de Estímulo ao 

Empreendedorismo de Desempregados 
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Histórias de sucesso: Hestia Decor 

 

Damos mais valor à sua casa 

O fecho da loja de artigos para o lar em que trabalhavam 

levou três colegas e amigas a arriscarem a criação do seu 

próprio negócio. 

Juntas abriram a Hestia Decor em outubro de 2013, na Rua 

dos Ferreiros, Funchal. 

 Leia aqui o testemunho das empreendedoras 

Como decidiram avançar com este projeto?  

Já algum tempo que falávamos em ter algo nosso, em brincadeira ou porque algo não estava bem onde 

trabalhávamos, mas logo a ideia era abandonada. Infelizmente o desemprego bateu-nos à porta, mas foi esta 

situação que fez-nos acordar e esquecer o medo das burocracias e da falta de dinheiro para concretizar um sonho. 

Resolvemos lutar e fazer algo por nós. Com filhos e com casa por 

pagar, a necessidade obrigou-nos a colocar as mangas para cima. Não 

podíamos apenas aguardar, pois a nossa faixa etária e o facto de 

termos filhos torna-se um entrave para conseguir trabalho por conta 

de outrem. Além do mais, nessa data muitas empresas cessaram 

atividade, limitando muito as opções de trabalho. 

Desde sempre que trabalhamos neste ramo e decidimos continuar 

porque é realmente aquilo que gostamos de fazer. 

O apoio do IEM foi muito importante para nós. Já tínhamos ouvido 

falar destes apoios na comunicação social e um conhecido nosso 

falou-nos um pouco melhor. Decidimos então obter toda a informação 

necessária e percebemos que podíamos avançar com o projeto. Neste 

assunto pudemos contar com o nosso contabilista, que nos facilitou 

bastante todas as burocracias necessárias ao arranque da empresa e 

ao apoio do IEM. 

 

 

 

 

Quais foram as vossas maiores dificuldades? 

Não foi fácil começar e cada dia é uma luta, mas temos 

muita vontade de trabalhar. A palavra “desistir” não 

consta no nosso dicionário, pois somos uma equipa 

jovem e dinâmica. 

Foi difícil encontrar um local para a nossa loja, pois 

queríamos que fosse no centro do Funchal, numa rua 

com bom movimento, que tivesse uma boa montra para 

expor os produtos, e que tivesse um preço acessível.  

 

 

Como está a correr o vosso projeto e que perspectivas 

têm para o futuro? 

Face à crise podemos dizer que o resultado tem sido 

positivo, embora tenha alguns altos e baixos. Podemos 

dizer que já contamos com clientela regular e que 

demonstra estar satisfeita com a nossa 

qualidade/atendimento, recomendando-nos a pessoas 

amigas e conhecidas. 
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Mas as rendas são muito elevadas, sobretudo neste 

momento de crise.  

Este foi um dos grandes entraves. Tudo teve de ser bem 

analisado, pois as despesas mensais que surgiram nas 

nossas pesquisas assustavam, e os produtos a ser 

comercializados na Hestia Decor não são considerados 

um bem de primeira necessidade.  

Também tivemos dificuldade em arranjar bons 

fornecedores, com produtos de boa qualidade e a preços 

acessíveis. Como não havia dinheiro para viagens, tudo 

foi feito através da Internet, desde ver e escolher os 

produtos até efetuar as compras. Por vezes não nos 

saímos bem em alguns artigos, mas no geral podemos 

dizer que a experiência só nos fortaleceu. 

 

Qual consideram ser o motivo do sucesso da Hestia 

Decor? 

O sucesso da Hestia Decor depende da nossa equipa. 

Somos três jovens com vontade de fazer a diferença e 

cativamos o cliente dando a conhecer os nossos 

produtos com um bom atendimento. A qualidade faz a 

casa. O cliente satisfeito volta sempre e passa a palavra. 

Apostamos em artigos diferentes e de qualidade, dando 

preferência aos produtos de fabrico nacional e até 

mesmo regional, sem esquecer a situação atual do nosso 

país, tentando por isso manter preços acessíveis. 

 

A nível futuro a Hestia Decor, pretende manter-se no 

mercado e quem sabe, se a crise deixar, apostar num 

espaço maior que nos permita ter mais variedade de 

produtos e capacidade de armazém. 

 

Que conselho deixa aos desempregados que têm uma 

ideia de negócio? 

Para aqueles que estão a ponderar iniciar uma atividade 

empresarial, temos de dizer que não é fácil mas é 

possível, e se estiver inscrito no Centro de Emprego pode 

contar com o apoio do IEM, ou outros apoios que o 

Estado Português está a disponibilizar. 

 

 
 

- Siga a página de facebook da Hestia Decor 

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

 

 

Se tem uma ideia de negócio e quer saber mais sobre os apoios do IEM, inscreva-se para uma das sessões de 

informação abertas ao público, todas as sextas-feiras, às 14h00 no auditório do IEM. 

Pretende-se fornecer uma informação simples e acessível sobre todo o processo desde a candidatura à sua 

conclusão, recorrendo a exemplos e casos práticos, e promover a partilha de dúvidas entre o público. 

Inscrições na Rua da Boa Viagem, 36, 1º piso, ou pelo Tel.: 291 213 260/1 ou Email: dppe@iem.gov-madeira.pt 
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O IEM participa na Feira de Empreendedorismo da AJEM 

 

Nos dias 30 de setembro a 4 de outubro, 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 para esclarecer as suas dúvidas e divulgar os apoios que 

disponibilizamos a quem quer criar a sua própria empresa e/ou contratar novos 

trabalhadores 

 

 

O IEM aprovou mais 224 mil euros de incentivos à criação da própria empresa 

Nos passados dias 28 de julho e 20 de agosto, o IEM celebrou contratos de concessão de incentivos para a criação 

de 16 novas empresas, por desempregados, contemplando um total de 22 novos postos de trabalho.  

A estes projetos corresponde um apoio global do IEM de cerca de 224 mil euros, desagregado em apoio 

complementar ao investimento, concedido a fundo perdido pelo IEM, no valor de 130,1 mil euros e os diversos 

prémios à criação de postos de trabalho, que ascendem a 93,9 mil euros. 

As entidades beneficiadas inserem-se nas mais variadas áreas de atividade, desde os serviços de estética, à 

restauração, ao comércio de produtos informático ou à reparação e manutenção de máquinas e equipamentos, 

como se pode observar no quadro abaixo: 

 

Desde janeiro de 2015, o IEM já aprovou 708,6 mil euros para a criação de 45 projetos empresariais, que 

preveem a criação de 73 novos postos de trabalho. 
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IEM e ACIF assinam Acordo + emprego 

 

No passado dia 15 de setembro foi homologado pela Secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Dra. 

Rubina Leal, um acordo de cooperação entre o Instituto de Emprego da Madeira (IEM) e a Associação de Comércio 

e Indústria do Funchal (ACIF). 

Este acordo pretende divulgar junto dos asssociados da ACIF os 

programas de emprego dirigidos a empresas privadas, nomeadamente os 

Incentivos à Contratação, os Estágios Profissionais, o Programa 

Experiência Jovem, o Formação-Emprego e ainda o programa Vida e 

Trabalho, com o objetivo de aumentar a candidaturas destas entidades, 

que detêm melhor potencial de contratação de desempregados para os 

seus quadros. 

 Saiba mais sobre os programas de emprego do IEM 

 

 

 

Workshop para jovens na Ponta do Sol: “No Caminho das Oportunidades”… 

 

Após os bons resultados alcançados nas iniciativas anteriores, o Clube 

de Emprego da Ponta do Sol irá realizar o 3º workshop sobre o tema 

“No Caminho das Oportunidades”…, dirigido a jovens à procura do 

primeiro emprego. 

Este workshop prevê 3 dias de atividade, abrangendo uma componente 

de formação teórica, a decorrer nas instalações do Clube de Emprego, 

e uma componente prática, desenvolvida em empresas locais, 

parceiras do Clube neste projeto.  

Nesta 3ª edição a realizar nos próximos dias 23, 25 e 30 de setembro, 

os jovens irão contactar nos próximos dias com uma padaria, um 

supermercado e um restaurante. 

 

 

Sessão Prática do 1º workshop (setembro 

2014) Empresa Acolhedora - Barquipan, 

Padaria e Pastelaria – Calheta 

O objetivo é que as empresas conheçam os jovens e que os possam vir a recrutar num futuro próximo. 

Se estás interessado em participar neste ou no próximo workshop, dirige-te ao Clube de Emprego da Ponta do 

Sol, situado no Centro de Cultura e Recreio Pontassolense, ou entra em contacto pelo telefone 291 976 605. 

 

 

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 outubro, 

um ciclo de boas práticas na procura de emprego, em colaboração com outros animadores. 
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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 idade entre os 30 e 50 anos 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. Susana Caetano 

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

 

 
 

 

 

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 
 

Se desejar enviar alguma sugestão de artigo que gostasse de ver tratado ou comentar alguma publicação, por favor envie um email para  
 newsletter@iem.gov-madeira.pt
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