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Estão abertas as candidaturas ao Programa Experiência Jovem,  

ATÉ 30 DE NOVEMBRO! 

para colocações de janeiro a junho de 2016 

 

 

 

Se é uma entidade privada e está disponível para proporcionar uma 

experiência de trabalho a jovens, nos meses de janeiro a junho de 2016, 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 

 

Estão abertas as candidaturas ao REATIVAR Madeira  

ATÉ 30 DE NOVEMBRO! 

 

 

Se é uma entidade privada e está disponível para proporcionar um estágio 

profissional de 9 meses a desempregados de longa duração com idade mínima 

de 31 anos, o IEM comparticipará nas despesas com a remuneração do 

participante. 

Saiba mais 

 

O Programa de Incentivos à Contratação foi reformulado. 

ESTÃO ABERTAS AS CANDIDATURAS! 

 

 

 

O Programa de Incentivos à Contratação reformulado pela 

Portaria n.º 191/2015, de 14 de outubro, visa apoiar as entidades 

privadas que admitam desempregados inscritos no IEM, IP-

RAM, através de contratos, a tempo inteiro, sem termo ou a 

termo certo pelo prazo mínimo de 12 meses. 

Neste sentido são atribuídos prémios monetários à criação líquida de postos de trabalho, de acordo com o 

quadro resumo abaixo, bem como à conversão de Contratos a Termo Certo apoiados pelo IEM em Contratos 

Sem Termo. 
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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 

 

Programa de Incentivos à Contratação - Resumo dos apoios a conceder 

Apoio financeiro por posto de trabalho 
 

Valor do apoio 
(Montante atual) 

Contrato Sem 
Termo 

Contrato Com 
Termo Certo 

Conversão de Contrato a Termo 
Certo para Contrato sem Termo 

antes de perfazer 
metade da vigência 

do contrato 

no termo do 
contrato 

Desempregados inscritos há pelo menos 6 meses 
10 x IAS 

(4.192,20 €) 
4 x IAS 

(1.676,88 €) 

5 x IAS 
(2.096,10 €) 

2,5 x IAS 
(1.048,05 €) 

Jovens com idade até aos 30 anos inclusive 
inscritos há pelo menos 90 dias consecutivos 

12 x IAS 
(5.030,64 €) 

4,8 x IAS 
(2.012,26 €) 

Desempregados de longa duração 
(inscritos há pelo menos 12 meses) 

14 x IAS 
(5.869,08 €) 

5,6 x IAS 
(2.347,63 €) 

Desempregados de muito longa duração 
(inscritos há pelo menos 24 meses) 

16 x IAS 
(6.707,52 €) 

 

6,4 x IAS 
(2.683,01 €) 

 

Desempregados com idade igual ou superior a 
45 anos, inscritos há pelo menos 90 dias 
consecutivos 

Beneficiários do Rendimento Social de Inserção 
inscritos há pelo menos 90 dias consecutivos 

Pessoas com deficiência ou incapacidade 
inscritos há pelo menos 90 dias consecutivos 

18 x IAS 
(7.545,96 €) 

7,2 x IAS 
(3.018,38 €) 

 

-> Saiba mais sobre o PIC - Programa de Incentivos à Contratação 

 

Os Polos de Emprego 

 

Com a criação dos Polos de Emprego a Secretaria Regional da Inclusão e 

Assuntos Sociais, através do Instituto de Emprego da Madeira, pretende 

alargar e aprofundar o papel dos atuais Clubes de Emprego e Unidades de 

Inserção na Vida Ativa (UNIVA), de modo a que de funcionem como 

verdadeiras extensões dos serviços de emprego.  

Os Polos de Emprego devem desenvolver, entre outras, atividades de 

informação, orientação e acompanhamento aos desempregados 

promovendo o encaminhamento para ofertas de emprego e para medidas 

de apoio ao emprego, qualificação e empreendedorismo existentes. 

 

 

A atividade a desenvolver pelos Polos de Emprego, em diversos concelhos da Região, é assegurada por 

animadores com formação específica e/ou experiência adequada no atendimento aos utentes, em estreita 

parceria com o IEM. 
  

 Consulte a lista completa Clubes de Emprego | UNIVA existentes 

 

Leia aqui o testemunho de Algerina Basílio, animadora de Clube de Emprego/UNIVA desde novembro de 

2014. 

 

Como surgiu a oportunidade de ser animadora de Clube de Emprego/ 

UNIVA? 

Depois de concluir o meu curso, de relações internacionais, em 2003, 

voltei para a Madeira para trabalhar. No entanto, fiquei desempregada 

durante cerca de 1 ano ao longo do qual resolvi fazer um curso de 

formação pedagógica de formadores. Através desse curso percebi que 

gostava mesmo de dar formação para adultos e a partir daí procurei 

obter formação na área comportamental, das relações interpessoais e 

comunicação. Quando abriu a possibilidade de concorrer para animadora 

da UNIVA da Casa do Povo da Camacha, não hesitei. Felizmente já 

possuía a formação necessária e uma enorme motivação. 

 

 

Algerina Basílio 

Animadora do Clube de Emprego da Casa do 

Povo do Caniço 
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Passados mais de 10 anos e com experiência em duas estruturas de apoio ao emprego com características 

muito diferentes, que apreciação faz ao papel do animador? 

Para mim esta área continua a ser muito motivadora.  

O que me cativou tanto na UNIVA da Camacha como 

agora, aqui no Clube de Emprego da Casa do Povo do 

Caniço é que cada pessoa é diferente, temos de saber 

ouvir cada uma e todas elas apresentam um novo desafio. 

Embora tenhamos as nossas ferramentas definidas e 

limitadas, ou seja temos as ofertas de emprego, os 

programas de emprego ou as formações que existem, 

podemos sempre dar uma resposta diferenciada e 

personalizada a cada um. Às vezes não temos resposta 

imediata, mas podemos sempre ajudar alguém, pois 

muitas vezes os adultos têm de primeiro aprender a serem 

mais flexíveis, a perderem algumas ideias fixas.  

Às vezes vemos pessoas a entrar com a cabeça baixa, 

desanimadas, apenas para se inscreverem como 

desempregados. Quando conseguimos interagir com elas, 

quando há uma partilha de experiências e emoções, 

criamos momentos verdadeiramente motivadores que 

valem muito para mim e sei que para o utente também, 

pois sente o apoio e o acompanhamento. 

Nos Clubes de emprego e UNIVAs conseguimos 

fazer um atendimento mais personalizado e 

privado aos nossos utentes, pois não temos a 

pressão da fila de espera e podemos agendar os 

atendimentos que irão demorar mais tempo. Aqui 

conseguimos manter um contacto regular com as 

pessoas e é frequente ficarmos mais de 1 hora a 

interagir com elas, a ajudar e orientar na sua 

procura de emprego, e muitas vezes a ouvir alguns 

desabafos. Inclusivamente tentámos criar redes de 

contacto e de partilha entre os nossos utentes, 

com base nos seus pontos comuns, através de 

sessões coletivas. 

 

Espero continuar como animadora por muitos 

anos, pois sei que consigo ajudar as pessoas, se 

não conseguirmos encontrar logo a solução para o 

seu problema, pelo abrimos caminhos e 

oportunidades para essa solução. 

 

Histórias de sucesso: Duarte Henriques, representante da IMAGINARIUM na Madeira  
 

 
Duarte Henriques com a equipa da loja Imaginarium  

no Centro Comercial La Vie (anterior Dolce Vita Funchal) 
 

 

 

Novas ideias para uma vida cheia 

de imaginação 
 

A Loja Imaginarium celebrou o seu 1º aniversário após 

ter reaberto no Funchal com a iniciativa de Duarte 

Henriques e o apoio do IEM. 

 

A Imaginarium é a rede de lojas de brinquedos mais 

especializada do mundo, com 414 pontos de venda em 

28 países com a missão de acompanhar o crescimento 

das crianças colocando à sua disposição produtos 

divertidos, educativos e com qualidade garantida. 

Os brinquedos da Imaginarium são adequados às diversas fases de desenvolvimento da criança, promovem a 

interação familiar e transmitem valores humanos e sociais, tais como: afetividade, entender o mundo, bons 

hábitos, e convivência. Também transmitem valores educativos tais como: criatividade, coordenação e 

psicomotricidade. Valores que, tal como estes brinquedos, nunca saem de moda. 

 Leia aqui a entrevista a Duarte Henriques, promotor da Imaginarium na Madeira. 

 

 

 

 

 

 



 

Como surgiu a ideia e como correu a sua implementação? 

O momento de avançar, de concretizar esta ideia, foi ditado pelo facto 

de ter ficado desempregado. A motivação surgiu na forte convicção de 

que a iniciativa própria, não obstante ser um caminho mais arriscado e 

difícil, proporcionaria uma excelente oportunidade de por em prática 

competências e aptidões. A minha experiência e competências 

profissionais centram-se na área da gestão de empresas, assim, escolhi 

esta área de negócios em função das necessidades do mercado e optei 

por uma parceria com uma marca internacional especializada, pois 

traria vantagens comparativas na oferta de um produto altamente 

diferenciado, para além das vantagens do desenvolvimento de 

produtos, inovação e marketing estar à responsabilidade da Marca. 

Deste modo, nós franchisados, podemos desenvolver a relação com o 

público e apostar noutras áreas, desde a gestão à divulgação da loja. 

 

Quais os pontos fortes para o seu sucesso e os maiores desafios? 

Os pontos fortes para o meu sucesso são em primeiro lugar a minha 

equipa e o seu relacionamento com os nossos convidados (nas lojas 

Imaginarium quem nos visita é muito mais do que um cliente, é o nosso 

convidado), os produtos altamente diferenciados, educativos, 

divertidos e seguros, que incentivam a partilha de tempo em família, e a 

Marca, em tudo o que nos proporciona.  

Estes 3 factores convergem para a relação com os nossos convidados 

que é a chave-mestra nas relações comerciais.  

 

 

 

 

 

A minha equipa revelou-se fantástica e tem sido um 

factor muito importante para o nosso sucesso. 

Muitas vezes este é um dos aspectos que corre mal 

num negócio. É vasto o conhecimento necessário a 

saber dos artigos para poder explicar e aconselhar 

cabalmente os nosso convidados. Existem sempre 

artigos novos e esta necessidade de conhecimento é 

sempre renovada. 

Os maiores desafios são os relacionados com a 

possível demora na retoma económica do país, que 

tem implicações no rendimento familiar e até na 

descida da natalidade. Os preços das campanhas de 

Natal das grandes superfícies e o impacto mediático 

das criações da Disney são outros desafios.  

Também temos de combater a ideia de que os 

produtos da Imaginarium são caros, o que era 

verdade há uns anos atrás mas já deixou de ser. 

 

Com a mudança de filosofia da loja, que provocou o 

encerramento da loja anterior, os preços têm vindo a 

equiparar-se aos outros produtos que vemos nos 

supermercados. No entanto, a qualidade dos nossos 

produtos continua a distinguir-nos e quem adquire a 

nossa Marca tem a tranquilidade de saber que terá a 

aprovação de quem recebe os nossos brinquedos. 

A marca já tinha tido representação na RAM e o público 

madeirense já estava familiarizado com os artigos, o que 

por si só tem sido uma vantagem. Os produtos da 

Imaginarium contam com o selo de garantia ItsImagical, 

que confirma a seu aporte à infância de valores tanto 

evolutivos como de carácter social: Qualidade, 

Segurança, Valor Formativo, Valor Lúdico, sem sexismo e 

ausência de conteúdo bélico, formando uma coleção 

exclusiva, que se renova duas vezes por ano. 

 

Como foi evoluindo até agora e como revê a si e ao seu estabelecimento nos próximos anos? 

Este projeto iniciou logo com 3 funcionários para além de mim, por estarmos inseridos num centro comercial, 

tendo horários alargados. A ideia inicial seria de criar uma loja de rua, mas acabamos por optar pelo Centro 

Comercial La Vie, anterior Dolce Vita.  

 



 

 

Podemos estar sempre melhor do que estamos mas 

posso dizer que as coisas estão a correr bem nesta 

fase e acredito que serão melhores nos próximos 

anos, graças à experiência e à maior divulgação. 

Após 1 ano desde a abertura da nossa loja e várias 

ações de divulgação, continuam a visitar-nos pessoas 

que não sabiam que a Marca estava de volta na 

Madeira, e certamente mais pessoas ainda não terão 

noção de uma mudança na filosofia da Marca, de 

redução de preços. 

 

 

 

 

 

 

Como se sente atualmente por ter tomado a decisão 

de avançar com a sua empresa? 

Avançar com a criação da própria empresa implica 

mudanças muito grandes na nossa vida e devemos 

estar conscientes destas mudanças e preparados para 

assumir responsabilidades que outrora não tínhamos.  

Sinto-me satisfeito por ter avançado pois entendo que 

estou a contribuir positivamente para mim, para a 

minha equipa e para o público em geral. 

 

 

Como descreve a sua relação com o IEM? 

O IEM teve um papel muito importante neste projeto, 

pois sem o apoio recebido não seria possível avançar. 

O papel do IEM neste processo e noutros é de 

autêntico facilitador e proporcionador de condições 

para avançarmos com os nossos projetos. Aliado a 

uma boa assessoria contabilística e de realização e 

acompanhamento do projeto deixa-nos focar no que 

é essencial: definir o projeto reunir os recursos 

necessários. 

Que conselho(s) deixa às pessoas que estejam atualmente a ponderar 

criar o seu próprio emprego? 

Às pessoas que estejam atualmente a ponderar criar o seu próprio 

emprego aconselho vivamente a apoiar-se numa boa assessoria 

contabilística e que faça o estudo, formalize o projeto e faça o 

acompanhamento do mesmo. Este aconselhamento permite uma 

clarificação da nossa visão do projeto e ajuda-nos a redefinir o mesmo. 

Entendo que é neste processo que reforçamos as nossas convicções ou 

que cheguemos à conclusão que é melhor não avançar.  

O IEM também proporciona este aconselhamento e deve ser 

aproveitado. Por fim, aconselho a acreditarem nas suas capacidades, e a 

procurar o devido aconselhamento por forma a que seja um projeto bem 

estruturado e planeado. 

 

 

 

- Visite a loja online em www.imaginarium.pt 

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

http://www.imaginarium.pt/
http://www.imaginarium.pt/
http://www.iem.gov-madeira.pt/In%C3%ADcio/Desempregados/ProgramasdeEmprego/ProgramadeEst%C3%ADmuloaoEmpreenddeDesempregados/tabid/269/Default.aspx


 

 

Histórias de sucesso: Elena Rodrigues, representante da Ponto Sweet na Madeira 

  

 
Elena Rodrigues,  

Promotora das lojas Ponto Sweet na 
Madeira 

Faça alguém feliz! 

Em dezembro de 2014, Elena Rodrigues abriu a primeira loja Ponto Sweet 

na Madeira, trazendo para nossa Região um conceito com êxito a nível 

nacional. 

A imagem de marca desta loja são os bouquets feitos com bombons e 

doces, combinando dois presentes de sucesso garantido de um modo 

muito original e adaptado a todas as ocasiões e temas, sejam nascimentos, 

aniversários, agradecimentos ou felicitações, dias especiais como o Dia da 

Mãe ou festividades como o Natal, Páscoa ou Halloween. Estas peças 

constituem também uma opção excelente para as entidades que querem 

agradecer a clientes ou aos seus colaboradores, ou realizar ações de 

promoção e divulgação. 

 

Desde o bouquet de noiva que a promotora Elena Rodrigues menciona 

com especial orgulho às pequenas recordações de aniversário, todas as 

peças são feitas com carinho e uma enorme preocupação em manter a 

sua originalidade e personalização. A promotora realça que “mesmo 

com as personagens infantis preferidas fazemos sempre algo diferente, 

não há 2 encomendas iguais”. Embora a loja tenha várias peças 

disponíveis, o cliente tem total opção sobre o que quer encomendar, 

podendo contar com a larga experiência da promotora para o apoiar nas 

dezenas de opções possíveis. 

 

Elena Rodrigues aceitou contar-nos a sua experiência como 

promotora. -> Leia aqui 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

Como surgiu a ideia de avançar com este projeto? 

Eu sou formada em jornalismo mas já trabalhei em várias áreas, sempre 

em contacto com os clientes. Estava num banco há mais de 7 anos 

quando reduziram o pessoal e fiquei desempregada. Este foi o impulso 

necessário para avançar com o desejo que eu e o meu marido tínhamos 

há bastante tempo de termos o nosso próprio negócio.  

Ao longo dos anos fomo-nos mantendo informados sobre este tema e 

sobre os franchisings que existiam, pois pensámos que seria melhor 

apostar numa coisa que nos desse alguma segurança, algo que já 

existisse. Se eu não tivesse ficado desempregada penso que nunca teria 

avançado com este projeto. 

A ideia em concreto da loja Ponto Sweet veio do estudo dos franchisings 

existentes. Gostámos destes produtos, que já conhecíamos, e 

percebemos que ao contrário de outros franchises, com a Ponto Sweet 

poderíamos ter maior controlo sobre a gestão e sobre os produtos a 

disponibilizar. Para este negócio ser mesmo nosso, meu com o apoio do 

meu marido, teríamos de ter autonomia e liberdade de opção, o que era 

possível com este conceito. Pessoalmente, a ideia agradava-me 

especialmente por ser muito motivador poder criar algo que as pessoas 

associam a bons momentos, e poder ver a satisfação e surpresa dos 

clientes quando vêm buscar as suas encomendas. Esse tem sido um fator 

muito importante para mim. 

 

Como soube dos apoios do IEM? 

Um familiar desempregado também avançou para o seu próprio 

negócio, no Continente, o que nos fez ir à procura do que havia a nível 

regional. O apoio do IEM foi muito importante para nós, deu-nos mais 

confiança para avançar com este projeto e é uma ajuda significativa 

numa fase inicial.  

Tivemos também muito cuidado na escolha do nosso contabilista, 

baseando-nos em várias recomendações e dando valor a terem uma 

larga experiência e vários colaboradores. Sabíamos que uma vez que eu 

cuido do processo produtivo e da loja, não teria cabeça para as diversas 

burocracias e obrigações a cumprir, pelo que iria certamente falhar em 

assuntos importantes. E de facto, posso dizer que foram muito 

importantes para que o processo relativo aos apoios do IEM corresse da 

melhor forma. 

 

Como está a correr o seu negócio e quais são as suas perspectivas para 

o futuro? 

Estou a terminar o 1º ano e ainda estou na fase de investimento, em que 

não retiro dinheiro da atividade. Ainda me estou a dar a conhecer mas já 

ganhei muita experiência no que faço, rentabilizo muito mais o tempo na 

produção e consigo inovar bastante nos produtos. Estou a apostar nas 

recordações para festas e celebrações, onde gero mais rendimento e na 

angariação de clientes empresariais, onde existe um grande potencial.  

Abrimos a loja na Estrada Monumental após muita ponderação.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Se tivéssemos optado por um centro comercial certamente que teríamos 

maior volume de vendas, mas isso poderia não ser suficiente para os 

custos que acarretaria, até porque teria de contratar alguém para ajudar 

na produção e mais pessoas para os turnos de atendimento. 

Entretanto aceitamos um convite para a abrir uma pequena loja no 

Centro Comercial do Caniço, contando mais uma vez com apoio do IEM, 

pelo PROJOVEM. Estamos a ter uma excelente receptividade da 

população residente, que não tem tanto acesso a este tipo de produtos 

como no Funchal.  

Os turistas também aderem muito facilmente a este conceito, pelo que 

não faltam possibilidades de crescimento. Na loja do Funchal temos 

apostado em produtos da Região com a imagem da Madeira, em 

produtos complementares e em gelados diferentes e doces gourmet, 

com a autorização da marca Ponto Sweet. 

Sabemos que a Região e o país todo estão um pouco estagnados, mas 

vamos continuar com paciência e tentando fazer as apostas corretas. Por 

exemplo, no que concerne à divulgação, optámos por criar uma página 

no Facebook (Ponto Sweet Madeira) por se tratar de um meio de 

publicidade rápido, direto e muito mais em conta do que outros meios 

existentes. Aqui diariamente damos a conhecer os trabalhos que 

efetuamos, sempre com o agradecimento ao cliente pela sua 

preferência, podendo assim servir de exemplo para futuros clientes. 

Muitas pessoas utilizam este meio para tirar dúvidas e inclusive para 

fazer encomendas. Temos tido uma boa aderência por parte do público, 

contámos já com mais de 1.500 likes.  

 

Que conselho deixa aos desempregados com uma ideia de negócio? 

Se a vossa ideia não for demasiado arriscada, devem sem dúvida 

avançar, mas procurar sempre obter o melhor apoio, sobretudo ao 

nível da contabilidade, e ter muito espírito de sacrifício. 

Tenham noção de que não é fácil, que há muitas burocracias. Mesmo 

com um franchise não podemos esperar que nos façam tudo, que nos 

forneçam os materiais. Eu, por exemplo, não pude utilizar os seus 

fornecedores pois tornavam-se mais caros que os locais.  

Mas a nossa satisfação é muito maior do que quando trabalhamos para 

outros. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

- Siga a página de facebook da Ponto Sweet Madeira 

- 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 

 

 

https://www.facebook.com/PontoSweetMadeira/
https://www.facebook.com/PontoSweetMadeira/
http://www.iem.gov-madeira.pt/In%C3%ADcio/Desempregados/ProgramasdeEmprego/ProgramadeEst%C3%ADmuloaoEmpreenddeDesempregados/tabid/269/Default.aspx


 

O IEM mais próximo: Sessões de divulgação sobre os programas de emprego 

 

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

Tema Organização Local Data( hora) 

Programas de emprego 

em geral  

Projeto de Intervenção 

Comunitária pela Escola Superior 

de enfermagem José de Cluny 

Junta de Freguesia de 

Santa Maria Maior 

23 de novembro 

(15h00) 

Programas de emprego 

para jovens 

Clube de Emprego da Casa do 

Povo da Camacha 

Auditório da Casa do 

Povo da Camacha 

2 de dezembro 

(11h30) 

Programas de emprego 

para jovens 

Clube de Emprego da Casa do 

Povo do Estreito de Câmara de 

Lobo 

Centro Cívico de Estreito 

de Câmara de Lobos 

11 de dezembro 

(11h00) 

Programas de emprego 

para jovens e grupos 

desfavorecidos 

EB123/PE do Curral das Freiras 
EB123/PE do Curral das 

Freiras 

16 de dezembro 

(14h00) 

 

O IEM aprovou mais 105,7 mil euros de incentivos à criação da própria empresa 

No passado dia 20 de outubro, o IEM celebrou contratos de concessão de incentivos para a criação de 5 novas 

empresas, por desempregados, contemplando um total de 11 novos postos de trabalho.  

A estes projetos corresponde um apoio global do IEM de cerca de 105,7 mil euros, desagregado em apoio 

complementar ao investimento, concedido a fundo perdido pelo IEM, no valor de 57,1 mil euros e os diversos 

prémios à criação de postos de trabalho, que ascendem a 48,6 mil euros. 

As entidades beneficiadas inserem-se nas mais variadas áreas de atividade, como se observar no quadro abaixo: 

 Promotor(es) Atividade  

 Emanuel Cândido Mendes Contabilidade, Consultadoria e Assessoria  

 Estela Maria Jesus Restaurantes com lugares ao balcão  

 Miguel Xavier Alves Serviços de Topografia  

 Odília Sousa Sena Snack-Bar  

 Victor Carmelo de Sousa Atividades de design  

 

Desde janeiro de 2015, o IEM já aprovou 817,3 mil euros para a criação de 53 projetos empresariais e de 86 

novos postos de trabalho. 
 

 

 
 

 

 

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 

 

http://www.iem.gov-madeira.pt/
https://docs.google.com/forms/d/1ldaPhTAs-5xWAyQyinY6e1OrPQAzVhNWNL1oqgpux2M/viewform
mailto:newsletter@iem.gov-madeira.pt

