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O INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA PROMOVE

FORMAÇÃO PARA DESEMPREGADOS

O Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM desenvolve há

vários anos, projetos de formação dirigidos exclusivamente a

desempregados inscritos no Instituto com o objetivo de facilitar a

sua reinserção profissional.

Desde o passado mês de julho, iniciaram 14 dos 133 cursos

de formação aprovados ao abrigo do Programa Operacional

Madeira 14-20, a serem desenvolvidos nos próximos 2 anos,

em parceria com o Instituto para a Qualificação, IP-RAM e

com 20 entidades formativas da Região e do Continente.

A Secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Dra. Rita

Andrade, explica:

“A prioridade é dar competências aos desempregados com

baixas qualificações, em áreas transversais a todo o mercado de

emprego regional, como é o caso da informática, por um lado, e

por outro, promover as competências em áreas profissionais

específicas, onde os serviços de emprego têm maior dificuldade

de ajustamento entre desempregados e ofertas de emprego.”

Estes cursos são dirigidos aos desempregados com

habilitações entre o 6º e 11º ano de escolaridade e abrangem

diversas áreas de formação, entre as quais se destacam:

Entidades formadoras parceiras do Instituto de Emprego da Madeira neste projeto:

• Informática e programação

• Contabilidade

• Marketing

• Turismo ambiental

• Informação e animação turística

• Línguas

• Assistente administrativo

• Secretariado

• Geriatria

• Empregado de bar e mesa

• Jardinagem

• Cozinha / Pastelaria
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Rossana Gomes, promotora da Go Go Kids

Vá tranquilo que nós cuidamos 

dos seus filhos!

Após mais de 8 anos a trabalhar numa creche do Funchal,

como educadora de infância, Rossana Gomes viu-se numa

situação de desemprego e sem perspetivas de reintegração

nesta área num futuro próximo.

Passados 18 meses de incertezas, esta jovem

empreendedora percebeu que teria de criar o seu próprio

emprego para poder continuar a trabalhar com crianças.

Desta iniciativa nasceu a Go Go Kids, uma nova empresa

no Funchal, dedicada à guarda e ocupação de crianças dos

0 aos 12 anos, que aposta fortemente na flexibilidade e

conveniência para os pais, vindo assim colmatar uma falha

no mercado atual.

A Go Go Kids fornece aos pais a possibilidade de

deixarem os seus filhos bem entregues seja apenas por

uma hora ou meio dia, por um dia, um fim de semana,

uma semana, um mês, no horário diurno ou noturno

sem qualquer fidelização.

A Go Go Kids distingue-se de outros espaços graças a esta

flexibilização e por disponibilizar os seus serviços 24 horas

sobre 24, mas também por ter um serviço de transporte

para buscar ou levar as crianças aos lugares pretendidos

pelos pais, seja escola ou atividades extracurriculares.

Contando com instalações bem equipadas e com várias

valências e salas, a Go Go Kids disponibiliza ainda um

espaço acolhedor para festas de aniversário e aluga salas

para explicações, a preços acessíveis.

Quais são os pontos fortes da Go Go Kids?

Todo o projeto foi pensado para otimizar todos os nossos

pontos fortes. É claro que pretendemos antes de mais que

as crianças gostem de estar cá, que se divirtam connosco,

e que os pais fiquem tranquilos quando deixam cá os seus

filhos. Para isso conseguimos um excelente espaço, com

espaço exterior e áreas para todas as idades, como a sala

multimédia, a sala de atividades manuais, a sala de estudo

e informática. Somos profissionais com muita paixão,

desenvolvemos atividades interessantes e muito variadas,

pois tentamos aproveitar bem o tempo que temos com cada

criança.

Para nós a chave do nosso sucesso é garantir que as

crianças adoram ficar e peçam para voltar a ficar connosco.

Por outro lado, pretendemos tornar tudo fácil para os pais.

Neste sentido escolhemos uma excelente localização, e

temos os horários completamente flexíveis, e o transporte

de crianças.

Para além disto, distinguimo-nos dos nossos concorrentes

nas festas de aniversário e ocupação de tempos livres por

praticarmos preços mais baixos.

Avenida Santiago Menor 19

Funchal

966 667 970

@gogokids2016
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Estas atividades são fundamentais para nós mas também

ajudam a crianças e os pais a conhecerem-nos melhor e

confiarem em nós quando tiverem outra necessidade,

como por exemplo, deixar a criança passar o fim de

semana connosco.

A Go Go Kids está aberta desde o início de 2017.

Como correu até agora e quais são as perspetivas de

futuro?

Desde o início temos aumentado pouco a pouco, com

cada vez mais gente a procurar-nos e a voltarem a utilizar

os nossos serviços. Começamos por fazer alguma

divulgação com folhetos e publicidade diversa, apostando

no preço inferior à concorrência, mas o boca-a-boca é que

tem sido verdadeiramente fundamental para o nosso

sucesso. Faz todo o sentido pois esta atividade baseia-se

sobretudo na confiança e nas recomendações entre pais.

Quanto ao futuro, a nossa ambição é que todas as

famílias possam usufruir dos nossos serviços e assim

ajudá-las no seu quotidiano.

Neste momento, sinto que temos de crescer devagar, de

forma firme, apesar de já sentir que necessito de mais

pessoal. Há serviços que não posso desenvolver como

pretendia, nomeadamente no apoio ao turismo, apenas

porque não tenho pessoal suficiente. Mas é sempre a

questão da confiança e da flexibilidade quer nas funções

quer no horários. Tenho de ser muito cautelosa no

recrutamento.

Felizmente já reforçamos a nossa equipa, desde agosto,

contando com a ajuda do IEM através de um estágio

profissional. Se tudo continuar a correr bem será um posto

de trabalho permanente.

O apoio do IEM foi importante para este projeto?

Sim, foi importante. Eu já tinha esta ideia no fundo da

mente há muito tempo, mas faltava-me o impulso, que este

apoio veio trazer.

Por sorte, tudo se conjugou num só momento, obtive

informação sobre o apoio, sobre este local excelente e a

disponibilidade da minha ex-colega de trabalho em se

juntar a mim neste projeto... De repente tudo encaixou e

não havia “desculpa” para não arriscar.

Espero também poder continuar a dar oportunidades aos

desempregados que queiram trabalhar comigo, com o

apoio do IEM.

Não se arrepende de ter iniciado este projeto?

Não me arrependo. Há um grande sacrifício de tempo,

mas os meus filhos já são grandes e o meu marido dá-me

imenso apoio.

Estou a fazer algo de que gosto realmente. É muito melhor

do que desistir da minha paixão ou simplesmente

continuar desempregada.

Deixa algum conselho aos desempregados com

espírito empreendedor?

O meu conselho é que sigam os seus objetivos até ao fim

e mesmo que pensem que não conseguem, nunca desistir!

Saiba mais sobre o Programa de Estímulo ao 

Empreendedorismo de Desempregados
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David, João, Ivan e Baltasar, promotores da 

Dobsware - Mobile Apps & Games

Jogos e serviços na palma da sua mão

A Dobsware nasceu da iniciativa de quatro finalistas da

Universidade da Madeira, dos cursos de Engenharia informática,

de Eletrónica e telecomunicações e de Design gráfico, que se

propuseram um desafio: criarem um bom jogo para o telemóvel,

que cativasse o jogador logo nos primeiros segundos.

Os quatro partilhavam o gosto pelos videojogos e o objetivo

deste desafio era testarem as suas competências técnicas de

uma forma divertida e por à prova as suas opiniões como

jogadores experientes.

Foi assim que surgiu o Road Sheep, jogo em que uma ovelha

atravessa uma estrada através do trânsito. Em 6 meses o jogo

conseguiu cerca de 20 000 downloads em mercados como os

Estados Unidos ou Inglaterra e arrecadou vários prémios e

nomeações importantes a nível regional, nacional e internacional,

destacando-se o Prémio Playstation Melhor Jogo Infantil de 2016.

O sucesso foi tal que não tiveram dúvidas: havia que arriscar e

criar uma empresa nesta área. Como resume David Olim: “Se

não conseguíssemos ter sucesso pelo menos ficaríamos com a

experiência”.

Com o apoio do Startup Madeira e do Instituto de Emprego da

Madeira, criaram a Dobsware em outubro de 2015. Desde então

estes jovens já lançaram mais 3 jogos e iniciaram uma forte

aposta no desenvolvimento de aplicações móveis para

empresas.

Nestes aplicativos para as empresas, a Dobsware propõe

soluções que “cheguem” rapidamente aos clientes. David explica

que “temos de condensar a informação de um site em 3 ou 4

cliques, senão a aplicação vai ser desinstalada. Para além desta

acessibilidade aos conteúdos, as nossas aplicações distinguem-

se das outras por trazem a nossa experiência dos jogos.

Transpomos elementos dos jogos para estas aplicações e

tentamos trazer sempre alguma diversão, dentro dos limites que

o cliente deixa.

Acreditamos fielmente que é possível trazer algo de divertido em

tudo o que fazemos. É por isso que o nosso logotipo tem um

smile, pois somos alegres em tudo o que fazemos :D

Posso dar como exemplo, a aplicação que fizemos para o

Ocorrências Madeira, que é um portal para divulgação de

informação dinamizada pelo seu próprio público. Criamos uma

tabela de classificação relativa aos contributos de cada um na

atualização da informação, tal como nos jogos, mas nestes casos

os prémios são reais. Também estamos a desenvolver jogos do

tipo Geocaching (caça ao tesouro dos tempos modernos) /

coleção de cromos na aplicação que fizemos para as carreiras da

SAM - Serviço de Automóveis da Madeira, de modo a que haja

uma recompensa para os melhores jogadores.

Isto beneficia a empresa e os clientes, e permite-nos

distinguirmo-nos da nossa concorrência, que é global e não

apenas regional.”

combustível Madeira

David Olim, João Rodrigues, Ivan Correia e Baltasar

Sousa, promotores da Dobsware - Mobile Apps & Games
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Até agora este projeto tem corrido bem? Quais foram as vossas

maiores dificuldades e quais são as vossas perspetivas de futuro?

A Dobsware teve um excelente início, com um jogo de grande sucesso e

um apoio enorme da Startup Madeira. Para nós foi fundamental poder

contar com o apoio deles para a parte mais comercial deste negócio, que

é muito exigente. Esta parte não nos agrada e não tínhamos sequer os

conhecimentos necessários, mas consideramos que não podíamos deixar

esta área nas mãos de outras pessoas. Fomos estudando e adquirindo

experiência. Hoje continua a ocupar muito do nosso tempo, mas é um dos

custos que advém da nossa independência.

Entretanto, o mercado dos jogos mobile continuou a ter uma expansão

muito rápida e a ser cada vez mais volátil. Hoje é preciso investir muito

para ter os jogos nos tops das lojas online. A concorrência é feroz.

Logo, para assegurar o funcionamento de uma empresa com 4 postos de

trabalho optámos por investir nos aplicativos para empresas. Neste

momento é uma área já muito importante para a Dobsware. A Madeira é

uma excelente base para o nosso trabalho e estamos a construir

aplicativos e conceitos que facilmente podermos replicar a outras zonas

ou usar para algo mais global.

O mercado é muito grande e variado. Cada vez mais entidades querem

fornecer serviço moderno e eficiente e desenvolver uma relação próxima

com o seu público. Isto acontece não só com as empresas mas também

com os serviços públicos ou associações. Nesta área já fizemos coisas

interessantes, como por exemplo uma aplicação para acompanhar o

Torneio de Futebol de S. Vicente ou uma app para apoiar a Proteção

Civil. O Ocorrências Madeira e os Combustíveis Madeira são outros

casos de iniciativas em que podemos dar um contributo positivo aos

madeirenses e ao mesmo tempo obter benefícios com o seu sucesso.

Mas realço que nunca desistiremos dos jogos. Neste momento estamos a

preparar algo que acreditamos que terá um grande impacto. Estamos

muito otimistas quanto ao futuro. Se estes projetos cumprirem as

expectativas, teremos de nos expandir. Entretanto a equipa-base está

sólida e entusiasmada.

Qual é o segredo do vosso sucesso?

Só quando tivermos atingido renome a nível global poderei afirmar que

somos uma empresa de sucesso.

No entanto, posso dizer que o nosso ponto forte é, em primeiro lugar, a

nossa irreverência, o tal fator de divertimento com que fazemos as coisas

e que tentámos incutir nos nossos produtos. Depois saliento a forma

como a equipa funciona e a nossa rapidez na execução dos produtos,

que estão adaptados às várias plataformas (Android, iOS e Windows

Phone).

Deixam algum conselhos aos desempregados com espírito

empreendedor?

Que arrisquem. Se tiverem de falhar, que seja agora que estão sem

alternativas satisfatórias. Informem-se sobre os apoios existentes como

os do Instituto de Emprego da Madeira e do Startup Madeira, que podem

ser determinantes para o vosso sucesso.

965 323 959

@dobsware

Dobsware@gmail.com

http://www.dobsware.com

David Olim e Baltasar Sousa com o

Prémio Playstation Melhor Jogo Infantil de 2016

e as medalhas pelas nomeações nas categorias 

Melhor jogo para Playstation e Prémio Imprensa, 

atribuídas ao jogo Road Sheep
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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

O IEM vai estar na CIDADE DO EMPREENDEDOR 

promovida pela Associação de Jovens Empresários 

Madeirenses - AJEM, nos próximos dias  02 a 05 de 

Novembro de 2017, no Madeira Tecnopolo.

Venha visitar-nos!

O Reactivate destina-se a indivíduos com idade igual ou superior a 35

anos que estejam dispostos a mudar-se para outro Estado-Membro da

UE para uma oportunidade de emprego, de estágio ou de

aprendizagem.

O EURES Portugal é parceiro no projeto "Reactivate and Relocate"

liderado pelo EURES Suécia, que prevê apenas apoios ao emprego.

No entanto, ofertas de estágio ou aprendizagem podem ser cobertos

por outros projetos no âmbito do Reactivate.

Todas as candidaturas ao programa serão geridas e enviadas através

do EURES.

Os desempregados com interesse em participar neste projeto devem

contactar um conselheiro EURES.

Rede EURES: O programa REACTIVATE

Tem mais de 35 anos? Está desempregado(a)?

Dê um impulso à sua carreira com o apoio do Reactivate

Mais informações em:

https://www.arbetsformedlingen.se/Globalmeny/Other-languages/Reactivate-and-relocate.html

Gabinete EURES - Rua do Hospital Velho, 26, Funchal - Telf.: +351 291 213260 – eures.madeira@iem.madeira.gov.pt

Polos de Emprego

O Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM, celebrou no passado

dia 28 de agosto, 4 novos contratos de concessão que contemplam

a criação de 5 novos postos de trabalho, no âmbito do Programa de

Estímulo ao Empreendedorismo de Desempregados (PEED).

Estes projetos serão apoiados em mais de 54,3 mil euros, dos quais

cerca de 22,8 mil euros em incentivos à criação de postos de

trabalho e 31,6 mil euros em apoio complementar para despesas de

investimento.

O IEM celebrou contratos de 

concessão  de incentivos para 4 novos projetos

Ao longo de 2017 foram já celebrados contratos de incentivos para a criação de 38 projetos relativos 72 novos postos de

trabalho e a um investimento total de 728,9 mil euros.
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Procura Ativa de emprego

Para aproveitares ao máximo uma feira de empregos e gerires o tempo

de forma inteligente – poderá ser boa ideia planeares a visita com

antecedência...mesmo no caso de uma visita online.

A Rede Eures divulgou um artigo com 5 conselhos para te ajudar:

Feiras de emprego: tira o máximo partido do teu 

tempo

Para ler o artigo completo consulta o Portal da Rede Eures (notícias)

A maior parte das feiras de emprego publica a lista de expositores com antecedência.

Este passo é particularmente importante se se tratar de um grande evento, uma vez que

é pouco provável que tenhas tempo para falar com toda a gente.

Pensa no que vestirias se fosses a uma entrevista de emprego; não há que enganar!

Cada vez mais entidades recorrem à videoconferência.

Certifica-te de que tens cópias suficientes para distribuir e que o teu currículo tem uma

extensão adequada – nenhum potencial empregador vai querer ler dez páginas para

saber quem és e o que sabes fazer!

Sorrir, estabelecer contacto visual, demonstrar um interesse claro na empresa (e

conhecimento sobre a mesma) e transmitir confiança ajudarão a maximizar a tua

atratividade como potencial trabalhador.

Este passo irá ajudar-te a gerir o teu tempo na feira e talvez também, caso tenhas a

sensação de que vais à feira de emprego apenas por obrigação, pode inspirar-te a adotar

uma abordagem mais eficaz.

1. Descobre quem vai estar lá

4. Pensa no que as empresas

procuram

2. Veste-te a rigor

3. Faz cópias do teu currículo

5. Pensa no que tu queres

O GROW RUP é um projeto Interreg Europe que reúne cinco Regiões

Ultraperiféricas da União Europeia, desenvolvido pelos seguintes parceiros:

• Serviço de Emprego / Governo das Ilhas Canárias

• Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM,

• Agência para a Qualificação e Emprego de Ponta Delgada

• Conselho Regional da Ilha de Reunião

• Coletividade Territorial da Ilha de Martinica

O GROW RUP pretende apoiar a criação e o crescimento de empresas

inovadoras no campo da economia verde e azul, bem como a criação de

postos de trabalho, com foco especial nos desempregados de longa

duração.

O projeto permitirá que as organizações parceiras partilhem experiências,

práticas e ideias entre elas, e, assim, encontrem soluções para melhorar

suas abordagens regionais.

A primeira reunião de trabalho terá lugar nos dias 11, 12 e 13 de setembro

em Las Palmas (Gran Canaria, Espanha) e contará com a presença da

Secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais e com a Presidente do

Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM.

O IEM integra o Projeto GROW RUP

Grupo de trabalho na reunião preparatória do 

projeto, no passado dia 27 de março

As Jornadas Europeias do Emprego são feiras de recrutamento online e

no local, que reúnem candidatos a emprego e empresas em diferentes

localidades europeias, realizadas em média duas vezes por mês.

https://www.interregeurope.eu/growrup/
https://www.interregeurope.eu/growrup/
https://ec.europa.eu/eures/public/pt/news-articles/-/asset_publisher/L2ZVYxNxK11W/content/job-fairs-making-the-most-of-your-time?inheritRedirect=false&redirect=https://ec.europa.eu/eures/public/pt/news-articles?p_p_id%3D101_INSTANCE_L2ZVYxNxK11W%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_U2TwYOTdC3eS__column-1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D4%26_101_INSTANCE_L2ZVYxNxK11W_cur%3D2%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse&_101_INSTANCE_L2ZVYxNxK11W_backLabelKey=news.articles.back.to.list&_101_INSTANCE_L2ZVYxNxK11W_showAssetFooter=true
https://www.europeanjobdays.eu/pt-pt

