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Um dos objetivos da atuação do Governo Regional é a construção de uma

sociedade mais inclusiva, em que todos tenham iguais oportunidades e acesso a

direitos e bens e serviços.

A inserção profissional tem um carácter determinante para a inclusão social dos

indivíduos, para o combate à pobreza e exclusão social, sendo necessário reforçar

e focar as políticas de emprego nos grupos de maior risco, com base nos princípios

da subsidiariedade e discriminação positiva.

Com estes objetivos, o Governo regional, através da Secretaria Regional da

Inclusão e Assuntos Sociais, criou o novo programa de emprego EVA - Estímulo à

Vida Ativa, através da Portaria n.º 189/2017 de 8 de junho, com vista a uma

intervenção específica e concentrada sobre determinados grupos especialmente

vulneráveis à exclusão social.

Este programa vem revogar o Programa Vida e Trabalho, passando a ter como

destinatários:

• Indivíduos a cumprirem pena de prisão em Regime Aberto no Exterior

• Indivíduos a cumprirem penas e medidas de execução na comunidade

• Alcoólicos que se encontrem ou tenham terminado o processo de tratamento

• Toxicodependentes que se encontrem ou tenham terminado o processo de

tratamento.

O Programa “EVA” é promovido pelo Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM em

parceria com a Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais – Núcleo de

Reinserção da Madeira e Estabelecimento Prisional do Funchal, com o Instituto de

São João de Deus – Casa de Saúde de São João de Deus do Funchal e com o

Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais, IP-RAM – Unidade de

Tratamento da Toxicodependência.

• Entidades públicas ou privadas

• Duração de 9 meses

• O IEM comparticipa totalmente bolsa

mensal de estágio, os encargos

decorrentes da inscrição dos

participantes na segurança social, o

seguro de acidentes de trabalho e

subsídio de transporte no caso de

pessoas com deficiência e/ou

incapacidade.

• A entidade suporta despesas com o

subsídio de alimentação e custo do

transporte.

• Entidades privadas, que celebrem

contratos a tempo inteiro com duração

não inferior a 12 meses com

destinatários do programa

• Duração de 12 meses

• O IEM comparticipa a remuneração do

trabalhador com um valor de 80% de

14 vezes o Indexante dos Apoios

Sociais (IAS), e valor proporcional dos

encargos decorrentes da inscrição dos

participantes na segurança social.

• Implica a celebração de contrato de

trabalho sem termo

• O IEM atribui um valor de 24 x IAS por

cada destinatário do programa

• No caso de contratação na sequência

de Estágio ou Apoio ao emprego no

âmbito desta medida, o IEM atribui um

valor de 6x IAS por cada participante

contratado.

Este programa permite abranger uma “franja” da

sociedade que precisa de uma oportunidade. O Estado

deve proporcionar as ferramentas e as condições para que

possam ser reintegrados, pois dificilmente acontecerá de

outra forma.

Rita Andrade, Presidente do Instituto de Emprego da Madeira

Este é um passo importante para a reintegração dos

nossos utentes em tratamento. Estas pessoas

normalmente não têm emprego mas têm competências e

capacidade. Este programa responde aos seus anseios.

Filipa Cardoso, Assistente Social da Casa de Saúde São João

de Deus

Com este programa, a sociedade dá condições àqueles

reclusos em regime aberto que têm capacidade para

reintegrar a sociedade, para que possam mudar de vida.

Já só depende deles.

Fernando Santos, Diretor do Estabelecimento prisional do

Funchal

Veja as entrevistas aqui

”

“

Estágio de Integração

Apoios ao Emprego

Prémio de integração

https://www.youtube.com/watch?v=mINoqN-voeg&feature=youtu.be


A 1ª Gala do Empreendedor organizada pelo Instituto de Emprego da Madeira

decorreu no passado dia 16 de maio, no Centro de Congresso do Casino, contando

com as intervenções do Sr. Presidente do Governo Regional e da Sra. Secretária

Regional da Inclusão e Assuntos Sociais.

Esta Gala permitiu juntar, distinguir e premiar o espírito empreendedor dos

empresários regionais, que mesmo quando confrontados com a situação de

desemprego, conseguiram superar todas as adversidades, através dos apoios do

Instituto de Emprego da Madeira, tornando-se agentes de desenvolvimento económico

para uma sociedade mais justa e próspera.

Ao longo do evento foram distribuídos prémios aos empreendedores que se

destacaram em 6 categorias e foi sorteado um conjunto de prémios na área do

Comportamento Empresarial, pois acreditamos que a formação e o conhecimento são

as principais ferramentas para atingir o sucesso.

1ª Gala do Empreendedor

Prémio MAIS JOVEM

Ana Raquel Pereira Martins

Pizzaria House, Em Santa cruz

Prémio SEMPRE JOVEM

João Marcos PITA 

Restaurante XAMA, no paul do mar

Prémio MAIS emprego

Mónica José Gouveia Encarnação

A confeitaria, no Funchal

Prémio MAIS inclusão

Nelson José Rodrigues Agrela

Brava Seguros, na ribeira brava

Prémio RECONHECIMENTO

Jordão Jardim e JOÃO MAURÍCIO Freitas 

A TABERNA DO PETISCO, EM SANTA CRUZ

Prémio EXCELÊNCIA

Andrea Silvana Paveska

La Vaca Negra, no Funchal





Carina Silva, Promotora da

DERMALASER – Clínica de Estética Avançada

Sabemos cuidar de si...

A clínica de estética avançada Dermalaser surgiu

pela iniciativa de Carina Gouveia da Silva, uma

jovem licenciada em radiologia com uma forte

experiência profissional na área da estética

avançada.

A Clínica Dermalaser veio revolucionar a arte da estética,

colocando à disposição dos pacientes equipamentos

excelentes e de última geração, que garantem resultados logo

após a primeira sessão. Para além dos equipamentos trabalha

com cosmética de topo, o que, no seu todo, permite um serviço

de excelência aos seus clientes.

O que a levou a avançar com esta ideia?

A Clinica Dermalaser oferece já um vasto leque de excelentes

tratamentos estéticos, além da depilação a laser, tem

disponível outros tratamentos, tais como: tratamento de gordura

localizada, celulite e flacidez, lifting facial não cirúrgico,

tratamento de cicatrizes pós-cirurgia estéticas (mamoplastia e

abdominoplastia), para limpeza e rejuvenescimento facial.

Carina Silva, Promotora da 

Dermalaser - Clínica de Estética Avançada

Ao longo do meu percurso profissional pude desenvolver e

aperfeiçoar conhecimentos já existentes, de experiencias

profissionais anteriores. Estou constantemente em formação

especializada nas diversas vertentes da estética avançada.

Sou apaixonada por estética e sinto-me realizada quando cuido

dos meus pacientes.

Tive a iniciativa de criar a Dermalaser numa altura me que estava

desempregada, e em que resolvi arriscar em algo que realmente

gosto.

Como correu até agora e quais são as perspetivas de

futuro?

Posso dizer que correu muito bem, pois todos os desafios foram

superados, aprendi muitos e continuo a evoluir como

profissional.

As perspetivas futuras para a clinica Dermalaser será sempre

evoluir, para satisfazer todas as necessidades dos seus clientes.



O apoio do IEM foi importante para este projeto?

O apoio do IEM não foi decisivo para este meu projeto,

teria feito mesma sem o apoio, mas estou grata pois

todas as ajudas são valiosas quando se trata de um

investimento tão elevado.

Deixa algum conselho aos desempregados que têm

um espírito empreendedor?

O meu conselho é para toda a gente, não apenas

desempregados, pois todos nós temos ambições,

desejos e conquistas para vencer.

Para mim, onde existe um sonho existe uma

possibilidade e devemos usar toda a nossa energia para

realiza-la. Nunca devemos desistir dos nossos sonhos,

nem achar que algo é demasiado difícil ou impossível.

Todos nós temos as mesmas oportunidades, mais ou

menos acessíveis. O nosso sucesso será determinado

pela nossa resiliência, pelo nosso empenho e pela nossa

dedicação, pois não existe sucesso sem falhas!

As conquistas da nossa vida andam de mãos dadas com

as derrotas, uma não existe sem a outra, portanto

devemos usar as nossas falhas para aprendermos e

evoluirmos para nos tornarmos melhores.

Aceitem o desafio, qualquer que seja, abrir uma

empresa, melhorar a saúde, combater uma depressão,

arranjar emprego, deixar de fumar, perder peso, sem

nunca desistir e lutem até ao fim, pois ninguém fará nada

por nós.

Nunca é fácil sair da nossa zona de conforto, é sempre

muito difícil. O difícil com as experiências e com as

aprendizagens torna-se fácil e é aí que conquistamos o

sucesso!

“If you do today what others won´t do

Tomorrow you will have what others won´t have”

Les Brown

@dermalaserclinica

Rua Serpa Pinto, 4, 1º Esq., Funchal

Dermalaser
Clínica de Estética Avançada

96 16 77 460

geral.clinicadermalaser@gmail.com

https://www.facebook.com/Dermalaserclinica/
mailto:geral.clinicadermalaser@gmail.com


Enrique Teixeira, promotor do

The Pallet – Guest House

Aqui são sempre bem-vindos

Enrique Teixeira licenciou-se em

engenharia agrónoma, uma área na qual

não estava a conseguir um emprego

estável na região.

Quais são os pontos fortes do The Pallet - Guest

House?

Temos muitos pontos fortes, mas o primeiro tem de ser

o preço. Eu resolvi praticar preços mais baixos do que o

meu único concorrente direto na zona.

Em segundo lugar, destaco a nossa localização. O The

Pallet está localizado mesmo no centro de Santa Cruz,

uma localidade que é perfeita para o turismo, muito

próxima do aeroporto, da praia e da serra, de bares e

restaurantes, que não tem muita oferta no setor de baixo

custo.

Para além destes fatores, o The Pallet proporciona um

ambiente mais familiar e agradável, em que as pessoas

podem cozinhar as suas refeições e apreciá-las numa

ambiente aberto. Os hóspedes sentem-se mais à

vontade aqui do que em hotéis ou residenciais.

Os nossos quartos e casas de banho são grandes,

luminosos e arejados. Encaro a limpeza de forma muito

séria pois sei que é um aspeto fundamental para o

sucesso deste conceito.

O espaço foi renovado, aliás foi transformado, sendo

fácil de manter quase a “cheirar a novo”.

Após algumas breves experiências profissionais,

entrecortadas por longos período de desemprego,

decidiu que chegara a hora de avançar com um projeto

próprio, que lhe garantisse um futuro profissional à sua

medida.

Numa região dedicada ao turismo, decidiu rapidamente

que a sua aposta teria de passar por esta área.

Com o aumento dos voos low-cost, este jovem

empreendedor concluiu que se abrira um mercado

promissor para o conceito hostel, um alojamento local

de baixo preço, que proporciona um ambiente menos

formal comparativamente a outros alojamentos e que

aposta na socialização dos hóspedes. Este conceito tem

ganho destaque como modelo de negócio e como

gerador de receitas para a economia local.

Enrique reconheceu que seria um projeto de baixa

complexidade e manutenção, e que lhe permitiria

manter a flexibilidade e independência que sempre

valorizou.

Desta forma, Enrique abraçou a ideia, criando o

albergue The Pallet – Guest House com um ambiente

simples, moderno e despretensioso, utilizando paletes,

madeira e outros materiais naturais reciclados como

imagem de marca.

The Pallet – Guest House

Rua Dr. José Barros Sousa, nº 20, Santa Cruz

96 410 66 95

enriqueroberto@hotmail.com

Faça as sua reserva através do portal  www.booking.com



O The Pallet está aberto desde outubro de 2016.

Como correu até agora e quais são as perspetivas

de futuro?

As minhas dificuldades foram sobretudo com o

financiamento do espaço e das obras necessárias, o

que atrasou todo o início do projeto.

Tive de transformar uma grande área em 5 quartos,

cada um com mais de 20 metros quadrados, de renovar

as casas de banho, criar espaços de convívio e de

refeição comuns… Foi muita preparação até finalmente

podermos abrir.

Mas desde então posso dizer que tem corrido bem.

Há sempre meses de menor procura, mas o The Pallet

foi sempre viável e não tenho dúvidas que o caminho a

seguir será sempre de crescimento. Para mim foi uma

excelente aposta.

A ideia no futuro próximo, passa por disponibilizar mais

quartos.

Não lamenta ter deixado a agronomia?

Acho que vou ter tempo para tudo.

Até agora sou eu quem trato de tudo, com a ajuda da

minha mãe para a engomadoria. Tendo mais quartos

vou poder contratar uma pessoa a tempo inteiro para a

limpeza do espaço e para a receção em horários

“normais”.

Assim vou ficar livre para outros projetos, desde que

também sejam flexíveis. Já tenho algumas ideias e

projetos, até mesmo na área da agronomia. Mas sei

nunca vou abandonar esta atividade.

Estou a gostar de gerir este projeto, de tomar as

decisões e de não ter de responder a ninguém. Dá-me

prazer ver este negócio a progredir. Por outro lado, ter

sempre gente nova para conhecer torna-se

interessante. Por vezes até vamos tomar umas cervejas

juntos…

O apoio do IEM foi importante para este projeto?

Sem dúvida, o apoio do IEM foi muito importante para

este projeto. Aliás sem este apoio, provavelmente não

avançava!

Deixa algum conselho aos desempregados com

espírito empreendedor?

Que apostem nas suas ideias. Com racionalidade,

persistência, trabalho e sorte também, conseguem-se

muitas coisas!!!

Dou o meu exemplo: eu abri este hostel sem ter

experiência anterior e sem sequer estar à vontade a

falar inglês, nem dominar outras línguas estrangeiras.

Mas quem quer consegue sempre fazer-se entender,

nem que seja necessário pesquisar e retomar o assunto

mais tarde.

Agora já renovei o meu vocabulário e já não sinto

dificuldades nenhumas. Às vezes são as pessoas que

constroem as suas próprias barreiras.

Saiba mais sobre o Programa de Estímulo ao 

Empreendedorismo de Desempregados

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


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 | 291 200 137 | dppe@iem.madeira.gov.pt

Polos de Emprego

O IEM vai estar na EXPOMADEIRA

Próxima fase de candidatura ao PEJ

A PARTIR de 15 DE JULHO!

Stands da Secretaria da Inclusão e Assuntos Sociais: n.º 176 ao n.º 190

A próxima fase de candidaturas ao Programa Experiência Jovem decorre entre 15 e 30

de julho de 2017.

para colocações de setembro 2017 a fevereiro de 2018!

O Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM, celebrou nos passados dias 30 de maio e

30 de junho de 2017, 11 novos contratos de concessão que contemplam a criação de

22 novos postos de trabalho, no âmbito do Programa de Estímulo ao

Empreendedorismo de Desempregados (PEED).

O IEM celebrou contratos de 

concessão  de incentivos para 11 novos projetos

Empresários, dirigentes e técnicos do IEM durante as sessões de celebração de contratos de concessão de incentivos do PEED, nos dias

30 de maio e 30 de junho.

Estes projetos serão apoiados em mais de 218,7 mil euros, dos quais cerca de 110,3 mil euros em incentivos à criação de

postos de trabalho e 118,5 mil euros em apoio complementar para despesas de investimento.

Desde o início do ano foram já celebrados contratos de incentivos para a criação de 33 projetos relativos 64 novos postos de

trabalho e a um investimento total de 630,8 mil euros.

O IEM vai estar na EXPOMADEIRA que decorrerá

entre os dias 7 a 16 de julho, no estádios do Barreiros,

organizada pela ACIF/ Câmara do Comércio e

Indústria da Madeira.

Estaremos à sua espera para esclarecer as suas

dúvidas e divulgar os apoios que disponibilizamos a

quem quer criar a sua própria empresa e/ou contratar

novos trabalhadores.

http://www.iem.gov-madeira.pt/In%C3%ADcio/EntidadesEmpresas/ProgramasdeEmprego/PessoasColetivasdeDireitoPrivadocomFinsLucr/ProgramaExperi%C3%AAnciaJovem/tabid/264/Default.aspx
http://www.iem.gov-madeira.pt/In%C3%ADcio/EntidadesEmpresas/ProgramasdeEmprego/PessoasColetivasdeDireitoPrivadocomFinsLucr/ProgramaExperi%C3%AAnciaJovem/tabid/264/Default.aspx
http://www.iem.gov-madeira.pt/In%C3%ADcio/Desempregados/ProgramasdeEmprego/ProgramadeEst%C3%ADmuloaoEmpreenddeDesempregados/tabid/269/Default.aspx
http://www.iem.gov-madeira.pt/In%C3%ADcio/Desempregados/ProgramasdeEmprego/ProgramadeEst%C3%ADmuloaoEmpreenddeDesempregados/tabid/269/Default.aspx

