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A Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, através do Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM, está a lançar 

o programa “Qualificar para a Estiva”, um programa de formação e capacitação que pretende abranger 300 pescadores 

desempregados e inscritos no IEM, nas áreas de marinhagem e mestrança.  

• Curso de formação em “Marinheiro Pescador”(400h) 

• Curso de promoção em “Contramestre Pescador” (300h) 

• Curso para a obtenção do certificado de “Segurança Básica” 

(74h) 

• Curso de atualização em “Motores a Bordo – Gestão ambiental 

a bordo” (40h) 

• Curso em “Processamento de Pescado, Estiva a Bordo e 

Conservação e Qualidade de Pescado”(75h) 

Prevê-se que mais 100 pescadores iniciarão a formação durante o 

último trimestre do ano.  

Este programa é dirigido especificamente aos pescadores que se 

dedicam à faina do atum, que por ter uma duração média anual 

de 4 a 7 meses, lança todos os anos estes profissionais para uma 

situação de desemprego. 

Para além do combate ao desemprego sazonal, estes cursos irão 

ao encontro das novas alterações da lei e da dificuldade 

crescente que mestres e armadores têm vindo a sentir para 

completar os roles de tripulação em todas as categorias exigidas 

pela lei. 

Este programa prevê 5 cursos ministrados pelo IPTL - Instituto 

Profissional de Transporte e Logística da Madeira, a realizar ao 

longo de 2017 e 2018, para pescadores preferencialmente do 

Caniçal mas também de Machico, que permitirão a obtenção da 

Cédula de Inscrição Marítima, obrigatória aos profissionais 

embarcados em operações de estiva., sem custos para os 

formandos. 

Nos meses de janeiro e fevereiro, começaram em formação 200 

pescadores desempregados e inscritos no IEM nos seguintes 

cursos, que permitirão capacitar as diferentes categorias 

profissionais do setor desde os Pescadores a Mestre, não 

esquecendo os Maquinistas:  

 

 



Reabertura de candidaturas ao  

Programa de Ocupação Temporária de Desempregados 
O IEM informa que se foi reaberto o período para apresentação de candidaturas 

ao POT. 

Consulte o resumo do Programa em http://www.iem.gov-madeira.pt/ 

Atualização de valor do Indexante dos Apoios Sociais 

Com a Portaria n.º 13/2017, de 13 de 

janeiro, a qualificação como 

desempregado de longa duração e de 

muito longa duração no âmbito dos 

programas de emprego do IEM passou a 

incluir os desempregados que prestem 

trabalho por um período não superior a 

60 dias, contado de forma seguida ou 

interpolada, desde que o desempregado 

efetue a sua reinscrição no IEM, no 

prazo máximo de 30 dias. 

 

Com a entrada em vigor da Portaria n.º 4/2017, de 3 de janeiro, foi 

atualizado o valor do indexante dos apoios sociais (IAS), que 

passa a ser de 421,32€. 

 Esta atualização produz efeitos a partir de 1 de janeiro de 2017 e 

tem impacto em diversos apoios sociais, nomeadamente, na 

fixação, cálculo e atualização das prestações de Segurança Social. 

Novo conceito de desemprego de longa duração 

para programas de emprego 

O IEM lança o Projeto de capacitação em desenvolvimento WEB 

Esta medida visa promover a proatividade dos 

desempregados inscritos, permitindo-lhes 

manter o estatuto relativo ao tempo de 

inscrição para o IEM.  

Deste modo, o desempregado não é 

prejudicado por ter aceite um emprego de 

curta duração enquanto não obtém melhor 

colocação. 

 

A Secretaria Regional da Inclusão e 

Assuntos Sociais, através do Instituto 

de Emprego da Madeira, IP-RAM, está 

a lançar um projeto-piloto de 

Capacitação em Desenvolvimento 

Web”, um programa de formação e 

capacitação que pretende abranger 

desempregados preferencialmente com 

grau de licenciatura ou superior nas 

áreas de Tecnologias de informação e 

Comunicação TIC. 

Este programa visa a reconversão e 

atualização de competências e iniciará 

com duas ações com 15 participantes 

cada.  

Estes 30 participantes beneficiarão de 

390 horas formação, sem custos e com 

direito a subsídio de transporte e 

alimentação.  

A formação inclui no final a realização 

de um estágio em  meio empresarial. 

A Secretária da Inclusão e assuntos 

Sociais informou desde já que ACIN, 

empresa que irá receber estas pessoas 

para a formação, disponibiliza-se para 

a contratação  destes desempregados 

caso demonstrem boas competências. 

Esta é mais uma iniciativa da 

Secretaria Regional e do IEM com 

intuito de dar uma resposta mais 

personalizada e específica no 

combate ao desemprego da Região. 

Esta resposta permitirá, 

simultaneamente, suprir falhas no 

mercado de trabalho regional, 

adequando as competências 

profissionais dos nossos ativos às 

necessidades atuais da economia 

Madeirense. 

 

http://www.iem.gov-madeira.pt/In%C3%ADcio/EntidadesEmpresas/ProgramasdeEmprego/PessoasColetivasdeDireitoP%C3%BAblico/ProgramadeOcupa%C3%A7%C3%A3oTempor%C3%A1riadeDesempregados/tabid/310/Default.aspx


Observatório de Emprego e 

Formação Profissional  

Universidade da Madeira 

16 e 17 de fevereiro 

Comissão Europeia procura empreendedores em Portugal 

A Representação da Comissão 

Europeia em Portugal lançou a 

edição 2017 da Bolsa do 

Empreendedorismo, que pretende 

descobrir empreendedores em 

Portugal. 

A Bolsa do Empreendedorismo 2017 

tem por objetivo difundir informação 

sobre as iniciativas da União 

Europeia para a promoção do 

investimento, do crescimento e do 

emprego e proporcionar a potenciais 

empreendedores oportunidades para 

desenvolver as suas ideias, projetos 

ou empresas. 

As candidaturas estão online até 26 de fevereiro 

A Rede Eures está a colaborar na 

divulgação do novo Programa 

Europeu de intercâmbio designado 

“Erasmus para Jovens 

Empreendedores”, promovido na 

região pela StartUp Madeira e pela 

Secretaria Regional da Economia 

Turismo e Cultura. 

Programa Erasmus para jovens empreendedores 

Para além de dois prémios de 5 mil 

euros cada, será dada formação 

aos finalistas, coaching 

personalizado, acesso a uma rede 

de contactos de diversos 

parceiros e informação sobre 

instrumentos de apoio a nível 

europeu. 

Este programa ajuda os 

empreendedores europeus que 

pretendam criar o seu próprio 

negócio a adquirir as competências 

necessárias para iniciar e/ou gerir 

com sucesso um pequeno negócio 

na Europa.  

Os novos empreendedores reúnem-

se e trocam conhecimentos e ideias 

de negócio com um empreendedor 

experiente, com quem ficam e 

colaboram por um período de 1 a 6 

meses. A estadia é financiada de 

acordo com os valores tabelados. 

Saiba mais em: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/ 

A iniciativa é composta por três 

fases, sendo que a primeira – o 

concurso “Elevator Pitch - 

IdeiasQueMarcam” - desafia todos 

aqueles que possuam uma ideia de 

negócio a submeter o seu projeto. 

 

 

Suspensão de Candidaturas  

para Instalação de Novos  

Polos de Emprego 

O Conselho Diretivo do Instituto de 

Emprego da Madeira, IP-RAM, informa 

que por Deliberação de 05 de janeiro de 

2017, foram suspensas as candidaturas 

para a instalação de Novos Polos de 

Emprego, com efeitos a contar desta 

data. 

V Fórum da  

Empregabilidade 

http://www.bolsadoempreendedorismo.pt/


Celso Teixeira, promotor da AUTOSARAMAGO 

Ao serviço do seu automóvel  

Após mais de 4 anos a trabalhar na Pachecos 

Auto-Peças, uma oficina em São Vicente, Celso 

Teixeira viu o seu posto de trabalho extinguir-se 

quando o seu empregador decidiu emigrar.  

A equipa da AUTOSARAMAGO - Oficina de Mecânica Geral  
no sítio do Saramago, São Vicente. 

 291 846 399 - 966 468 857 
 

Esta aposta revelou ser uma solução de sucesso. Hoje, 

com apenas um ano de atividade, a AUTOSARAMAGO já 

contratou mais 2 trabalhadores para além dos 3 postos 

inicialmente previstos, e tem um futuro promissor. 

O seu projeto parte de algo que deixou de existir. Não 

teve receio que a oficina também poderia não funcionar 

para si? Sente que foi mais fácil para si beneficiar de 

algo já pré-estabelecido? 

Embora eu não fosse o gerente da oficina anterior, 

consegui conhecer bem o mercado existente e identificar 

áreas em que poderíamos melhorar. Calculei que iria 

manter muitos clientes e que, mesmo que não tivesse 

grande sucesso, daria certamente para assegurar o meu 

vencimento no fim do mês.  

Por outro lado, pesou muito na minha decisão poder alugar 

o espaço já com o equipamento existente. Esta situação 

permitiu-me evitar muito trabalho e muitas preocupações.  

Para além disso, como os meus colegas de trabalho 

também ficaram desempregados, eu sabia a quem recorrer 

para obter colaboradores de confiança, assim que fosse 

possível. Já conhecia o trabalho deles e como 

funcionávamos em equipa.  

Foi a pensar nestas vantagens e na falta de alternativas 

que resolvi fazer esta aposta. Mas, apesar destas 

vantagens e de eu ter experiência como gerente de uma 

oficina da marca BOSH na zona de Lisboa, durante cerca 

de 8 anos, esta decisão não foi fácil para mim. Não gosto 

de avançar sem ter tudo bem planeado.  

 

 

 

A verdade é que ser proprietário da oficina acaba por ser algo muito diferente das minhas experiências anteriores. 

Diferente, mas posso dizer que para mim é sem dúvida melhor. 

 

 

Tal como os seus colegas de trabalho, tinha de encontrar 

uma alternativa ao desemprego. Mas Celso Teixeira 

acreditava que esta oficina ainda poderia ser viável e que 

ele possuía as qualidades necessárias para assumir um 

projeto deste género. 

Com a ajuda do IEM, este empreendedor avançou com a 

AUTOSARAMAGO, uma nova oficina de manutenção e 

reparação de mecânica geral para automóveis, utilizando 

as instalações e a carteira de clientes que a anterior oficina 

deixava.  

Neste projeto Celso Teixeira aplicou toda a experiência 

que ganhou com os vários anos de experiência em várias 

oficinas de marca e multimarca, todo o seu bom senso e 

muita prudência. 



Percebemos que está satisfeito com a sua opção. Este projeto 

correu bem desde o início? 

Posso dizer que correu tudo bastante bem e que estou muito 

satisfeito por ter feito esta aposta. Tenho algumas dores de cabeça 

novas, mas aprecio muito ter liberdade de decisão e saber que 

estou a trabalhar para mim. 

Não posso dizer que tive grandes dificuldades, só muito trabalho. 

Como sou bastante cauteloso, iniciei este projeto sozinho e os 

primeiros meses foram de muito, muito trabalho, para além de todas 

as preocupações relacionadas com o próprio início do projeto.  

Até que percebi que mesmo trabalhando de dia e de noite não seria 

possível dar resposta a todos os trabalhos que surgiam. Só então 

avancei com a contratação dos 2 colaboradores que eu previa 

serem necessários, mais cedo ou mais tarde.  

Não gosto de dar um passo maior do que a perna, muito menos de 

voltar atrás nas minhas decisões. Mas felizmente, desde o primeiro 

momento tivemos uma excelente procura. Para além dos clientes 

que transitaram, recuperamos clientes anteriores que tinham 

deixado a Pachecos Auto-Peças e temos vindo a ter cada vez mais 

novos clientes. 

Quais são os seus pontos fortes? 

Somos a melhor resposta na Costa Norte da ilha, com o melhor 

leque de serviços e maior profissionalismo, e, obviamente, com 

uma boa oferta em termos de preço.  

Contrariamente ao que muitos pensam, a nossa localização em São 

Vicente é uma grande vantagem. As pessoas que moram na Costa 

Norte precisam muito da autonomia que o carro permite. Assim, 

acabamos por ter um vasto conjunto de clientes e uma concorrência 

que não consegue oferecer os nossos serviços. 

O apoio do IEM foi importante para a sua decisão? 

Antes de saber destes apoios já tinha tomado a minha decisão de 

avançar com a oficina. Fiquei a saber deles através do contabilista 

que contactei para me ajudar a criar o meu projeto. Hoje posso 

dizer que o apoio do IEM foi muito importante para mim tanto no 

plano financeiro como para a forma como encaro este projeto.  

Foi graças ao aconselhamento dos técnicos do IEM que vi este 

projeto como uma boa solução profissional em vez de ser apenas 

uma alternativa ao desemprego. Fui incentivado a investir nesta 

aposta, ajudaram-me a vê-la com outros olhos. 

O apoio financeiro permitiu-me renovar equipamentos que estavam 

a tornar-se obsoletos e já não cumprem as normas atuais de 

segurança. Sem este peso, já pude contratar mais 2 colaboradores, 

ex-colegas meus, contando novamente com os apoios que o IEM 

concede através do Programa de Incentivos à Contratação (PIC).  

Quais são as suas perspetivas de futuro? 

Espero manter esta oficina e melhorar continuamente os nossos 

serviços. A oficina ainda não está como quero, até mesmo em 

termos da sua imagem, das suas instalações. Tenho várias ideias a 

concretizar.  

Por outro lado, sei que vamos ter de nos adaptar às várias 

inovações tecnológicas deste ramo e apostar bastante em formação 

e em novos equipamentos. Mas isso nunca foi um problema para 

mim. 

No fundo, creio que o futuro vai ser positivo, que os nossos clientes 

vão continuar a divulgar os nossos serviços e que teremos cada vez 

mais procura. 

  

 



Tal como aconteceu consigo, muitos desempregados viram os seus postos de trabalho 

desaparecerem embora sentissem que haveria outra alternativa.  

Deixa algum conselho a estes desempregados e a todos os que tenham uma ideia de negócio? 

Quem vir que ainda há algum futuro no seu trabalho, deve tentar avançar com o seu negócio. Algumas 

empresas têm custos fixos muito elevados ou fazem más opções que podem ser evitadas.  

Saiba mais sobre o Programa de Estímulo  

ao Empreendedorismo de Desempregados 

Nuno Grilo, promotor da FIGURAS MÁGICAS 

Um serviço brilhante 
 

A FIGURAS MÁGICAS - Serviços de engomadoria e 

limpeza a domicílio abriu portas em março de 2016, pela 

iniciativa de Nuno Grilo e com o apoio de Nuno Pinto e 

Cátia Pinto, seus companheiros nesta nova aventura. 

Não tem experiência profissional anterior na área da limpeza/ 

lavandaria. 

Como surgiu a ideia de avançar nesta área? 

 

Nuno Grilo (ao centro), com Nuno Pinto e Cátia Pinto,  

a equipa inicial da FIGURAS MÁGICAS  

Serviços de engomadoria e limpeza a domicílio 

 

Nuno Grilo, licenciado em Serviço Social, já fizera um pouco de tudo ao 

longo dos anos. Na sua última experiência profissional ajudou a criar um 

ginásio, desde raiz. Quando se viu numa situação de desemprego 

juntamente com as pessoas com quem queria partilhar um projeto, não 

teve dúvidas que o próximo passo seria avançar com o seu próprio 

negócio. 

Passados alguns meses de muito trabalho a FIGURAS MÁGICAS, já 

conta com 9 colaboradores e as suas perspetivas parecem ser ilimitadas 

face à adesão crescente de clientes particulares e empresariais. 

Eu queria avançar com um 

projeto de futuro para os 3. A 

escolha por esta área resultou 

apenas de uma análise de 

mercado, ou seja, pensámos em 

tudo o que consideramos que 

fazia falta aqui na ilha.  

Concluímos, após algum estudo, 

que não existia um serviço 

completo de limpeza e 

lavandaria ao domicílio. Vimos 

que os dois serviços se 

complementam perfeitamente.  

 

Embora tenhamos alguns clientes 

apenas de lavandaria, a maioria 

opta pelos 2 serviços.  

O nosso colaborador faz a 

limpeza, traz a roupa para 

limpar/engomar, e devolve-a 

impecavelmente tratada na 

próxima deslocação. Isso liberta o 

tempo de trabalho no local e 

assegura a melhor qualidade e 

eficiência no serviço de 

engomadoria. 

No entanto, aconselho a todos que façam as coisas 

aos poucos, que tenham sempre muita cautela, e 

que tenham projetos com “cabeça, tronco e 

membros”, sabendo que terão sempre de trabalhar 

muito para conseguirem o que pretendem. 

Rua da Igreja nº. 41 - Estreito de Câmara de Lobos 

932 088 769 

 figurasmágica25@gmail.com 

http://www.facebook.com/Figurasmagicas25 

 

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


Quais são as razões do vosso sucesso? 

São várias na verdade.  

Em primeiro lugar está o preço competitivo dos nossos serviços, 

associado a um serviço de boa qualidade. Optamos por não ter preços 

exagerados como os da maioria das outras empresas destas áreas. Nós 

oferecemos um preço acessível à maior parte das pessoas, que dê para 

pagar o custo do funcionário. Não estamos nisto para enriquecer 

rapidamente, queremos construir algo sólido, que contribua para o 

sucesso da nossa região e ajude a diminuir o desemprego que afeta tanta 

gente. A vertente social é importante para nós. Somos de Câmara de 

Lobos e ouvimos as pessoas das zonas mais rurais do concelho dizerem 

que não conseguem emprego devido à falta de transportes. A FIGURAS 

MÁGICAS fornece o transporte até ao Funchal e eliminamos essa 

dificuldade para quem quer realmente trabalhar.  

Depois creio que o nosso sucesso tem a ver com a nossa cultura 

organizacional, de interajuda, polivalência e iniciativa. Eu e os meus 

parceiros de projeto continuamos a trabalhar nos locais e a fazer tudo o 

que é necessário. Formamos os novos colaboradores trabalhando ao 

lado deles. Posso dizer com muito orgulho que os novos colaboradores já 

demonstram muita proatividade e responsabilidade nas suas 

tarefas/clientes. 

Por outro lado, como os nossos locais de trabalhos estão dispersos, 

fazemos uma boa supervisão de modo a garantir a qualidade do trabalho 

e a comunicação entre colaboradores e com os clientes. Apesar de hoje 

sermos uma boa equipa, nem sempre foi fácil. Os clientes sabem que 

somos vigilantes e ficam mais tranquilos. Não têm de ser “fiscais”. 

Na verdade, este projeto está a correr melhor do que planeamos.  

Conseguimos angariar clientes empresariais no ramo hoteleiro que nos 

fornecem muito trabalho, o que não era o nosso foco inicial. Atrás dos 

hotéis vieram os restaurantes, as discotecas... Neste momento temos um 

conjunto de clientes variado e robusto.  

Quais foram as vossas principais dificuldades? 

Quando sabemos vender, tanto podemos vender uma 

lâmpada como uma caixa de fósforos. Eu fiz aquilo que eu 

mais sabia fazer, a parte comercial, a parte da 

apresentação, de bater à porta das pessoas e marcar 

reuniões. A partir daí o trabalho foi surgindo. 

No entanto, temos de ter uma boa organização pois os 

trabalhos variam bastante e temos muitos momentos de 

mais trabalho, por exemplo, com as limpezas de fim de 

obra. Embora alguns clientes tenham serviços pré-

estabelecidos, ainda temos de estabelecer horários e rotas 

em cada semana, em função dos restantes trabalhos. Eu e 

os meus companheiros asseguramos o que for preciso e 

trabalhamos praticamente todos os dias da semana.  

A nossa maior preocupação tem a ver com a contratação 

de novos colaboradores. Para conseguir a contratação 

destes 3 novos colaboradores tivemos pessoas que 

desistiram e outras não inspiraram o nível de confiança que 

necessitamos. Nesta área, a confiança é fundamental e só 

se ganha com o tempo, pelo que temos de acompanhar 

muito bem os primeiros tempos de serviço. Só assim 

conseguimos incutir os nossos valores e dar-lhes 

autonomia. 

Quais são as vossas perspetivas de futuro? 

 A expansão sem dúvida. Não tenho medo de dizer que 

este negócio está a correr muito bem, só prova que o nosso 

serviço é de qualidade reconhecida.  

Temos cada vez mais clientes e mais trabalho, sobretudo 

na área da limpeza de espaços dedicados aos serviços.  

Creio que terei de contratar mais colaboradores várias 

vezes ao longo do próximo ano.  

O apoio do IEM foi importante para a sua decisão? 

Sim foi importante para o investimento que tivemos de 

fazer. Ajudou-nos bastante neste aspeto. Mas não para a 

decisão de avançar, essa decisão estava tomada.  

Desde então beneficiámos do Programa de Incentivos à 

Contratação para mais 3 colaboradores e contarmos com  o 

apoio do IEM para as contratação futuras. 

Deixa algum conselho aos desempregados que tenham 

uma ideia de negócio? 

O medo é nosso inimigo. Têm de lutar para terem sucesso 

e pensar em algo que faça falta na ilha. Há que sair da 

nossa área de conforto e procurar fazer algo que não 

exista, em vez de abrir mais um cabeleireiro ao lado de uma 

que já existe. Eu não tinha qualquer experiência nesta área, 

mas hoje posso dizer que adoro o que faço. 

 
Saiba mais sobre o Programa de Estímulo  

ao Empreendedorismo de Desempregados 

Para este sucesso contribuiu muito a nossa dinâmica comercial e a nossa credibilidade profissional. Desde o início fomos 

promovidos pelos nossos clientes, pelo “boca-a-boca” 

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


No próximo dia 7 de fevereiro, pelas 10h00, no Salão 

Nobre da Câmara Municipal da Ribeira Brava irá 

realizar-se uma sessão de divulgação sobre 

oportunidades no Mundo da Agricultura.  

O orador convidado, o investigador da Universidade 

da Madeira José Gregório Rodrigues de Freitas irá 

abordar as oportunidades existentes na mundo da 

agricultura, bem como irá referir alguns dos fundos 

comunitários existentes e formas de candidatura.  

Esta é uma atividade organizada pelo Polo de 

Emprego da Câmara Municipal da Ribeira Brava em 

parceria com o Polo de Emprego da Casa do Povo do 

Campanário.  

Para mais informações por favor contacte-nos através 

de poloempregocmrb@gmail.com ou 291 952 548. 

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. 

Inscrições: Rua da Boa Viagem, 36, 1º piso | 291 213 260/1 | dppe@iem.gov-madeira.pt 

Polos de Emprego 

Oportunidades no Mundo da Agricultura 

Coaching para desempregados 

Decorreu no dia 17 de janeiro a Sessão de Avaliação da Ação/Testemunho dos 

desempregados inscritos no Instituto de Emprego da Madeira que participaram na 

formação em Coaching Interativo “8 dias 14 vidas”. 

A Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, através do Instituto de 

Emprego da Madeira, envolveu entre os meses de abril e dezembro de 2016 um 

conjunto de 68 desempregados de longa duração - cidadãos inscritos há mais de 

um ano - num projeto de coaching orientado para a motivação, planeamento e ação. 

A par das ferramentas motivacionais, da consciencialização e responsabilização do 

indivíduo, o programa incluiu a criação de um plano de ação com metas definidas.  

 
“Isto é uma nova ferramenta cada vez mais utilizada com o 

propósito de dotar e capacitar as pessoas de novas 

competências”, indicou, à margem da cerimónia de entrega de 

certificados, Rubina Leal, governante com a tutela do Emprego.  

Leias alguns testemunhos dos participantes destas ações: 

“Eu adorei este curso e fazia todo outra vez, ponha tudo em 

prática. Dá muita motivação. Foi pouco tempo.” 

Carminda Jesus Sousa 
 

“Gostei e aconselho outro desempregado a fazer. Adorei o 

programa. Voltava a repetir.” 

Catarina Capelo Freitas 



“Este programa é muito bom para todo o ser humano, era 

bom que todos pudessem usufruir deste programa. É um 

abrir de olhos, é descobrir o tesouro que há em nós. Por 

muitas vezes pensamos que sabemos tudo e por vezes 

não sabemos nada. Há que dar oportunidade para novo 

conhecimento.” 

Helena Manuela Fernandes 
 

“Todas as pessoas (empregadas ou desempregadas) 

deveriam tirar este curso. É uma formação para a vida. A 

única sugestão que tenho é que deveria ser mais 

extensível. Adorei a formadora além de um excelente ser 

humano é um ser de "Luz". Muito empenhada e 

motivadora.” 

Ana Mafalda Rodrigues 
 

“Acho que este programa deveria ser mais prolongado. 

Porque é um bem necessário na vida de qualquer 

pessoa.” 

Ana Paula Silva 
 

“Gostaria que o curso fosse mais horas. O programa é 

muito interessante e é importante para a própria pessoa, 

mas consideraria importante que todos os desempregados 

tivessem este programa. Acho que nós ganhámos um 

objetivo para a vida, porque a vida não nos ensinou tudo.” 

José Lino Vieira 

Coaching Interativo - Participantes dos grupos IIII e IV 

O IEM celebrou no dia 31 de janeiro de 2017, 7 novos 

contratos de concessão que contemplam a criação de 9 

novos postos de trabalho, no âmbito do Programa de 

Estímulo ao Empreendedorismo de Desempregados 

(PEED). 

O IEM celebrou contratos de concessão  de incentivos para 7 novos projetos 

Empresários, dirigentes e técnicos do IEM 

durante a celebração de contratos de  

concessão de incentivos do PEED 

Estes projetos serão apoiados em mais de 77,8 mil 

euros, dos quais cerca de 41,7 mil euros em incentivos à 

criação de postos de trabalho e 36,1 mil euros em apoio 

complementar para despesas de investimento. 

GRANDES 

NÚMEROS DE 2016 

20.293 Desempregados inscritos no fim do ano 

=7.942 Integrados no Mercado de Trabalho 

=5.442 Abrangidos em Programas de Emprego 

10.492 Utentes que beneficiaram de uma  

intervenção de informação ou orientação profissional 

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


A opinião das entidades apoiadas pelos programas de emprego 

A satisfação global das entidades 

apoiadas no âmbito dos programas 

de emprego do IEM corresponde ao 

nível de “Muito Satisfeito”, tendo-se 

alcançado um grau de satisfação 

médio de 3,4 numa escala de 1 a 4, 

salientando-se que 98,2% das 

entidades gostariam de voltar a 

beneficiar destes apoios. 

Este resultado foi apurado através de 

um inquérito online a todas as entidades 

que beneficiaram de um apoio do IEM, 

através de um programa de emprego, 

nos meses de novembro de 2015 a 

outubro de 2016. 

Neste questionário destacou-se a 

satisfação com a Utilidade dos apoios 

do IEM de que beneficiou, para a sua 

entidade (3,5) e o Atendimento pelos 

técnicos especializados (3,5). 

Para além da resposta às questões 

colocadas, foram recolhidas diversas 

sugestões, entre as quais se destacam 

a necessidade de simplificação / 

modernização processual e 

administrativa sendo áreas em que o 

IEM tem procurado melhorar 

continuamente. 

Agradecemos a colaboração de todos os que preencheram o inquérito online, 

dando um contributo importante para que possamos melhorar os nossos 

serviços 

A opinião dos utentes do IEM 

A satisfação dos utentes do IEM, apurada através de 

inquérito (*), corresponde ao nível de “Satisfeito”, tendo-se 

alcançado um grau de satisfação médio de 3,0 numa escala 

de 1 a 4. 

No conjunto das 16 questões do inquérito, destaca-se o 

resultado apurado nas questões relativas à Simpatia e cortesia 

dos funcionários (3,3), à Qualidade dos esclarecimentos 

prestados pelos funcionários (3,2) e à Capacidade e empenho 

dos funcionários para resolver os seus problemas (3,1). 

O grau médio obtido através destas 16 questões é reforçado 

pelo resultado de 3,1 obtido na questão 17. Satisfação global 

com os serviços prestados pelo Instituto de Emprego da 

Madeira, IP-RAM. 

A todos os que responderam, o nosso agradecimento.  

Juntos continuaremos a melhorar. 

(*) Inquérito realizado nos dias 22 a 25 de novembro, 

distribuído a todos os utentes que se dirigiram às 

instalações da Rua da Boa Viagem, nº 14, Funchal. 

Escala: 1=Muito Insatisfeito; 2= Insatisfeito; 3= Satisfeito 

e 4= Muito Satisfeito. 

A newsemprego está disponível em www.iem.gov-madeira.pt 
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https://docs.google.com/forms/d/1ldaPhTAs-5xWAyQyinY6e1OrPQAzVhNWNL1oqgpux2M/viewform
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