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O novo programa que visa fomentar o espírito 
empreendedor dos jovens desempregados, 
proporcionando-lhes formação teórica e apoios 
financeiros aos projetos apresentados.
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O programa Empreender Jovem, designado por eJovem, criado pela Portaria n.º 
106/2022, de 2 de março visa fomentar o espírito empreendedor nos jovens desempregados, proporcionando-lhes 
conhecimentos e competências necessárias à transformação de uma ideia de negócio num projeto, bem como ao 
sucesso da sua implementação. Este programa é cofinanciado pelo Programa Operacional Madeira 14-20, Portugal 
2020 e União Europeia, através do Fundo Social Europeu.

São destinatários do eJovem, os jovens desempregados com idade 
compreendida entre os 18 e os 29 anos.

O eJovem integra uma formação teórica, ministrada por uma entidade 
formadora certificada, que permite desenvolver e/ou complementar 
competências, aptidões e conhecimentos na área de gestão, culminan-
do com a elaboração de um projeto de investimento.

Duração da formação: 180 horas,  ministrada num período de 2 meses. 

Os participantes com aprovação na formação 
teórica podem, imediatamente ou no prazo 
de 2 anos desde a sua conclusão, candidatar 
o seu projeto ao apoio financeiro à criação de 
emprego e empresas.

Apoio aos formandos, a cargo do IEM, IP-RAM:

Destinatários

Formação

Apoios à criação de postos de trabalho

eJOVEM - PROGRAMA EMPREENDER JOVEM

NOVO WEBSITE DO IEM
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Novidades

Navegabilidade MELHORADA

Valor de 12 vezes o Indexante dos Apoios Sociais (IAS = 443,20€) por 
cada posto apoiado, até ao máximo de 4 postos por projeto. O valor por 
cada posto criado pode ser majorado em função:

Para apoio aos promotores, nos casos em que seja detetada essa necessidade, o IEM, IP-RAM dispõe de uma 
bolsa de consultores com conhecimentos e experiência nas áreas de gestão, contabilidade, marketing, recursos 
humanos, ou outras áreas relacionadas.

As majorações previstas nos pontos 1 ), 2 ) e 3 ) são cumuláveis entre si.

(entre 5.318,40€ a 60.629,76€)

1 ) das caraterísticas do projeto (majorações cumuláveis entre si);

2 ) das características do trabalhador (majorações não cumuláveis entre si);

3 ) do plano de investimento associado ao projeto: acréscimo de até mais 15 vezes IAS, o qual deve ser 
aplicado em despesas consideradas elegíveis;

Consultoria

a ) 10% de majoração no caso de empresas sediadas em concelhos cuja população residente é inferior a 
15.000 habitantes);

b ) 10% de majoração para projetos inseridos na economia azul, verde ou circular;

c )

a ) 10% no caso do posto ser ocupado por um beneficiário do Rendimento Social de Inserção ou um 
desempregado de longa duração (inscrito no IEM há pelo menos 12 meses);

b ) 20% no caso de desempregado de muito longa duração (inscrito no IEM há pelo menos 24 meses);

30% no caso de pessoa com deficiência e/ou incapacidade.c )

10% de majoração para projetos na área tecnológica.

Subsídio de alimentação;
Subsídio de transporte.

www.iem.madeira.gov.pt

NOVA interface

candidaturas
candidaturas

abrilabril
1 a 301 a 30

www.iem.madeira.gov.pt/programas/ejovem
Para mais informações:



O Presidente do Governo Regional Dr. Miguel Albuquerque, a Sra. 
Secretária Regional de Inclusão Social e Cidadania, Dra. Rita Andrade e 
a Sra. Presidente do Instituto de Emprego da Madeira (IEM, IP-RAM), 

Dra. Vânia Jesus, visitaram no passado dia 21 de janeiro duas empresas de restauração, situadas no Porto de 
Recreio da Calheta. 

Em 2020, com o fecho do restaurante onde trabalha-
vam, Marlene Oliveira e Zane Costa encontraram-se 
numa situação de desemprego. Surgia assim a opor-
tunidade de criarem o seu próprio negócio, no 
mesmo espaço, aproveitando os conhecimentos que 
já detinham do local e da clientela.

Ambas partilham o facto de terem sido criadas após março de 2020 – período da pandemia –, beneficiando de 
apoios do Governo Regional, através do IEM, IP-RAM, ao abrigo do CRIEE - Programa de Criação de Empresas e 
Emprego. 

Ambos contavam com mais de 5 anos de experiência 
em funções distintas, ela na área de gestão e ele 
como empregado de mesa, gerente de equipas e 
organizador de eventos. A promotora explica “juntos 
possuíam todos os conhecimentos e experiência 
necessários ao sucesso de um projeto empreende-
dor. E tínhamos uma ideia clara do que pretendíamos: 
criar um espaço especializado em carnes, uma 
Steakhouse, embora também com outras opções, 
para diversificar a ementa”. 

Estes empreendedores contaram com o apoio do IEM 
para poder realizar o projeto, e referem “que o apoio 
financeiro foi muito importante para dar um passo em 
frente.”

Este promotor salienta também que o apoio financeiro 
do IEM “foi uma ajuda importante para adquirir equi-
pamento para o restaurante e assim conseguir 
concretizar o meu sonho”.

António Spínola tinha 27 anos quando criou o seu 
negócio, com o apoio do Instituto de Emprego da 
Madeira, IP-RAM. Face a uma situação de desempre-
go, este promotor decidiu investir no projeto que já 
ambicionava. “Eu queria abrir um restaurante que 
fosse uma referência no mercado regional, onde a 
especialidade fosse o marisco. Depois de alguns anos 
a ajudar ao meu pai nos negócios, queria ter algo meu. 
Eu tinha os conhecimentos deste setor e vi uma opor-
tunidade na zona oeste da ilha, nomeadamente na 
Calheta, dado que não existia um espaço como o que 
eu pretendia criar.”

Segundo o jovem empreendedor da marisqueira O 
Leme, “distinguimo-nos pela nossa ementa, com uma 
grande variedade de marisco e peixes, e pela intera-
ção dos clientes com os chefes. Aqui os clientes 
chegam mesmo a confecionar e a flambear os seus 
pratos. Assim aprendem alguns conhecimentos de 
cozinha.”
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Empreendedorismo

ESSÊNCIA DO ATLÂNTICO

LEME - MARISQUEIRA

@RestauranteEssencia1

@essenciadoatlantico

291 822 178

oliveiraecosta12@hotmail.com

@lememarisqueira291 644 791

https://www.facebook.com/RestauranteEssencia1
instagram.com/essenciadoatlantico/
https://www.instagram.com/lememarisqueira/


Aos 33 anos e após várias experiências em empresas da área do design na 
Região, Alexandra Spínola de Freitas decidiu perseguir uma paixão que a 
acompanhava desde as aulas de arte visuais no secundário: a serigrafia.

Ao longo do meu percurso profissional, pude adquirir experiência na  
criação, produção gráfica, impressão, aplicação de materiais e trabalhos 
manuais. Identifiquei vários problemas na generalidade das 
empresas de publicidade, entre os quais a produção de peças em 
grande tiragem,  algo que não está acessível às microempresas, que 
causa um grande desperdício, tem um impacto ambiental negativo e 
que leva a uma produção rápida e de baixa qualidade. Percebi que a 
serigrafia, o meu hobby, seria uma excelente solução para este 
problema, permitindo produzir conteúdos com elevada qualidade e 
reduzida pegada ecológica. 

É uma técnica de impressão na qual a tinta vaza através de uma tela 
para uma superfície podendo ser aplicada em diversos suportes, entre 
eles papel, plástico, borracha, vidro, tecido, e em diversas superfícies, 
cilíndricas, esféricas, claras, escuras, opacas, brilhantes etc..

Porque surgiu a ideia de abrir uma empresa de design baseada 
na serigrafia?

O que é a Serigrafia?

Como está a correr este projeto? 

Quais são os pontos fortes da IDECO?

Posso dizer que está a  correr bem, até melhor do que esperava. 
Desde o início do projeto até agora quase não tive de angariar clien-
tes. Consegui captá-los através das redes sociais e do boca-a-boca. 
O meu design tem sido bem aceite e os clientes voltam para novos 
projetos. 

Desde logo a serigrafia, porque permite contornar a produção em 
massa e grandes tiragens, algo que obriga o cliente  a adquirir mais 
do que realmente necessita. Eu permito que o cliente encomende 
quantidades pequenas, num mínimo de 10 peças. E aposto na 
estratégia de cliente frequente, ou seja, na reutilização da tela para 
produzir mais peças iguais, noutro momento, com menor custo. 

O preço é assim uma forte vantagem, quer pela quantidade de 
peças, quer porque na serigrafia o custo está condicionado aos 
número de cores, sendo uma técnica muito económica em peças 
simples. Os meus custos de produção também são baixos.
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Entrevista IDECO – DESIGN GRÁFICO E IMPRESSÃO

Desde há muito queria abrir uma oficina de serigrafia e design, 
onde pudesse criar produtos funcionais, bonitos e diferentes, que o 
consumidor realmente deseje, guarde e utilize. Quando me vi entre 
empregos, por causa de toda a incerteza gerada pela pandemia, 
pensei “é agora ou nunca”. Para mim ficar desempregada foi algo 

positivo, porque deu-me a 
oportunidade e a coragem de 
concretizar este projeto.
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Num momento em que as preocupações ambientais são cada vez 
mais importantes, a serigrafia é a melhor solução para as empresas 
com consciência ambiental.

Mas o importante é responder ao que o cliente pede, mesmo que 
seja com outras técnicas e outros materiais.  Por exemplo, já tenho 
recebido pedidos de peças individuais, para as quais utilizo a técnica 
de sublimação, mais apropriada. Por causa destes pedidos 
frequentes já investi em mais equipamentos, como por exemplo, 
numa gravadora a laser e uma máquina para o corte dos materiais. 
Faço o melhor para cada caso. 

Penso que será inevitável pelo volume de trabalho que já tenho, e até 
muito positivo para o processo criativo. Será o passo seguinte após 
criar a minha oficina e quando tiver maior segurança financeira.

Eu tive sempre a ideia de avançar com um projeto e fui-me 
informando. Quando decidi avançar sabia a quem me dirigir. 
Este apoio foi muito importante, para tomar essa decisão e para 
o investimento que tive de realizar. Graças ao apoio a minha 
situação é muito mais tranquila.

Que tenham muita energia, trabalhem, foquem-se e dediquem-se 
no vosso projeto e no vosso produto.  E que não desanimem
facilmente. Há sempre um momento pior, mas acaba por passar.

Quais foram as suas maiores dificuldades?

Quais são as perspetivas de futuro da IDECO Design?

Pensa contratar algum colaborador em breve?

O apoio do IEM foi importante para avançar com esta ideia? 
Como teve conhecimento deste apoio?

Deixa algum conselho aos desempregados com espírito 
empreendedor?

O mais difícil é ser a única a tratar de tudo, desde o início do projeto. 
Sou eu que tenho de gerir, fazer a contabilidade, produzir as peças, 
controlar os materiais, as encomendas, etc. Tem sido cansativo, mas 
uma grande aprendizagem. Há sempre uns meses no ano de menos 
encomendas, mas vou aproveitá-los para produzir para mim ou 
dedicar-me às outras ideias que eu quero desenvolver. Um dos 
meus objetivos também é realizar workshops ou formações de 
serigrafia, de forma a dar a conhecer esta técnica a mais pessoas.

O meu objetivo é ter uma oficina onde possa trabalhar com outros 
designers, onde estes possam vir criar e produzir os seus produtos 
recorrendo aos recursos da oficina. A ideia também é que seja um 
espaço de cowork, no qual seja possível trabalhar em parceria em 
áreas diferentes que se complementam. 

@idecomadeira

933 010 511

@idecodesign

geral@ideco.pt

https://www.facebook.com/idecomadeira/
https://www.instagram.com/idecodesign/
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Como correu o processo?

Como teve conhecimento deste programa?

TESTEMUNHO DO PROGRAMA PROFAMÍLIA

PROGRAMA EXPERIÊNCIA JOVEM

Enquanto diretor de uma equipa que está em constante evolução e crescimento, 
tento acompanhar e estar atento às novas atualizações dos programas do IEM. 
Quando soube que uma das nossas colaboradoras estava com gravidez de risco, 
procurei me informar mais sobre o Programa PROFamília que se adequou ao caso.

Foi todo um processo célere e descomplicado. Iniciamos a candidatura, selecionamos a candidata e procedemos 
à substituição. Após um ano de programa, foi celebrado um contrato sem termo com a candidata que hoje faz 
parte da nossa equipa.

CONTRATOS DE CONCESSÃO DE INCENTIVOS

No dia 4 de fevereiro, o Instituto de Emprego da Madeira (IEM, 
IP-RAM) procedeu à celebração de novos contratos de concessão 
de incentivos para a criação de novas empresas no âmbito do 
Programa de Criação de Empresas e Emprego (CRIEE), em áreas de 
atividade diversificadas e localizadas em vários concelhos da RAM.

António Narciso,
diretor cliníco da Mad Med

A Clínica Mad Med é uma empresa especializada na prestação 
de serviços médicos dentários, com clínicas e laboratório no 
Funchal.

O Dr. António Narciso, diretor clínico da Mad Med, aceitou 
dar-nos o seu testemunho enquanto empresário que beneficiou 

do programa PROFamília, criado pelo Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM, para 
substituição temporária de trabalhadores em ausência prolongada devido a licenças 
parentais, assistência à família, doença ou gravidez de risco.

Criação de Empresas e Emprego

SESSÕES DE 
ESCLARECIMENTOS

Sextas
feiras

das 14h00
às 15h30

Inscrições:
www.iem.madeira.gov.pt/agendamentos

PEJPEJ
Candidaturas abertas:Candidaturas abertas:

15 a 30 de março15 a 30 de março

www.iem.madeira.gov.pt/programas/pej
Para mais informações:

Entidade

Jovem

Se é uma entidade privada está disponível para proporcionar uma 
experiência de trabalho a jovens, o IEM apoiá-lo-á suportando os 
encargos com a remuneração do participante. 

Candidata-te a uma experiência de trabalho se tens:  

idade até 30 anos
inscrição no IEM há pelo menos 3 meses
habilitações até ao 12º ano (nível 3 do QNQ), sem experiência 
profissional superior a 12 meses;



Sugestão do mês de fevereiro:

Um livro que oferece lições simples e eficazes sobre como viver melhor. 
Mostra como podemos viver melhor de coragem, equilíbrio e alegria.

“O MONGE QUE VENDEU O SEU FERRARI”

Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM NewsEmprego #45  |  Março 2022

Polos de Emprego

O Polo de Emprego da Junta de Freguesia do Monte realizou no 
passado dia 25 de fevereiro, a sessão colectiva “Como escrever 
uma carta de apresentação?”.

O Polo de Emprego da AMI lançou em 2022 a iniciativa “sugestão de leitura”. 

Esta iniciativa tem como objetivo motivar os desempregados e as pessoas em geral 
para a realização profissional, incentivando a reflexão sobre o seu percurso e os 
objetivos quem pretendem alcançar para a vida. 

Em janeiro foi "O Cavaleiro da Armadura Enferrujada“ e em fevereiro: "A Boa Sorte".

A sessão  teve como finalidade capacitar os utentes para a procura 
ativa de emprego, sendo a carta de apresentação um dos 
elementos necessários na resposta a anúncios de emprego.

No passado dia 25 de fevereiro, decorreu no Salão Nobre da 
Câmara Municipal de São Vicente uma Sessão de Esclarecimento 
com o Tema: Entrevista de Emprego, Presencial e Online.

Esta atividade teve como intuito fornecer algumas informações 
sobre os vários tipos de entrevistas, o comportamento a ter 
antes, durante e depois da entrevista.

No fim, foi dinamizada uma simulação de entrevista presencial 
com um dos utentes da plateia, para explicar as respostas que 
poderiam ser melhoradas.

Se quer obter mais informações sobre esta e outras iniciativas 
semelhantes, contacte o Polo de Emprego. 

Tel.: 291 848 025 

Email: poloempregocmsvicente@gmail.com

Tel.: 291 922 306
poloempregocpcamacha@gmail.com

Tel.: 291 782 555  |  967 217 458
Email: poloempregojuntafreguesiamonte@gmail.com

Se quer obter mais informações sobre esta e outras iniciativas 
semelhantes, contacte o Polo de Emprego.

SESSÃO “COMO ESCREVER UMA CARTA DE APRESENTAÇÃO”

SUGESTÃO DE LEITURA

SESSÃO “ENTREVISTA DE EMPREGO, PRESENCIAL E ONLINE”

O Polo de Emprego da Casa do Povo da Camacha promoveu uma sessão de 
informação sobre Recibos Verdes.

Esta sessão teve lugar no dia 16 de março às 11h00, tendo como orador 
convidado Dr. Miguel Fernandes - TOC na empresa MCF Contabilidade.

Se quer obter mais informações sobre esta e outras iniciativas semelhantes, 
contacte o Polo de Emprego. 

SESSÃO DE INFORMAÇÃO - RECIBOS VERDES

http://www.empregarmais.pt/
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No dia 12 de janeiro, decorreu a celebração de um protocolo 
entre a entidade formadora +FRONTEIRAS e o Instituto de 
Emprego da Madeira, IP-RAM, com o objetivo de dotar a 
população desempregada inscrita no IEM de ferramentas 
essenciais às novas realidades do mercado regional de 
emprego.

Em fevereiro, a entidade formadora QUALIFICAR F.P. iniciou 
um novo curso “Empregado/a de Andares” ao abrigo do 
programa Formação Emprego. 

Para mais informações sobre o programa: 

Este curso com duração de 6 meses, terá formação teórica 
e prática, sendo esta última realizada numa unidade 
hoteleira. Este programa garante a admissão de um 
mínimo de 70% do total dos participantes, com um 
contrato de trabalho igual ou superior a 12 meses.

Como primeira iniciativa deste protocolo, foi desenvolvido 
em fevereiro um Curso de Alemão ( 30 horas) que incluiu 
13 desempregados encaminhados pelo IEM, a que se 
seguiu uma segunda ação, em março, que integrou mais 9 
desempregados. 

No dia 15 de fevereiro, realizou-se no Salão Nobre da 
Câmara Municipal do Funchal, a cerimónia de encerramento 
e de entrega de certificados referente aos percursos 
formativos de Operador/a de Informática I e Técnico/a de 
Informática - Sistemas, dinamizados pela entidade 
formadora certificada QUALIFICAR F.P.

Ao abrigo do Programa Operacional Madeira 14-20, entre 
o ano 2020 e 2021 esta entidade formadora promoveu 13
ações de formação, em parceria com o IEM, na área de
Informática, envolvendo cerca de 200 candidatos
desempregados, em vários concelhos da Região.

Ao abrigo deste protocolo ainda serão, viabilizados novos 
projetos de formação direcionados para as áreas da 
Hotelaria, Restauração e Atendimento ao Público.

Para tal, o Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM está a desenvolver a 
Missão “SOS Emprego”com vista à integração profissional destes cidadãos.

Tendo em consideração o conflito na Ucrânia, o Governo Regional da 
Madeira, através da Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania, num 
esforço de acolher cidadãos deslocados por força dos conflitos armados ou 
por razões humanitárias, está a desenvolver uma série de respostas que 
agilizem o seu processo de acolhimento na nossa região, o que passa 
também pela sua integração social e profissional.

As empresas interessadas em recrutar trabalhadores poderão enviar um email para sosemprego@iem.madeira.gov.pt 
a manifestar o seu interesse ou, em alternativa, preencher o formulário de oferta(s) de emprego em 
www.iem.madeira.gov.pt/sosemprego.

ASSINATURA DE PROTOCOLO

PROGRAMA FORMAÇÃO EMPREGO

ASSINATURA DE PROTOCOLO

MISSÃO ‘SOS EMPREGO’

ce@iem.madeira.gov.ptPara mais informações:

www.iem.madeira.gov.pt/programas/fe
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Rede Eures

Entre as várias oportunidades destacamos os estágios, que são uma ótima forma de ganhar experiência prática de 
trabalho, existindo uma vasta oferta em toda a Europa. Podes encontrar estágios nos diversos países da União 
Europeia através da Rede Eures, ou realizar estágios nas próprias instituições da União.

Está interessado numa carreira mas não quer frequentar a universidade? A Autoridade Europeia do Trabalho 
destaca as 8 melhores oportunidades de emprego que não obrigam a ter um curso superior.

Antes das candidaturas, verifica se os critérios de elegibilidade, uma vez que podem variar consoante as instituições.

O portal EURES facilita a procura de estágios na 
Europa. É possível filtrar as oportunidades por país 
para encontrar trabalho no local desejado, ou por 
regime de trabalho (tempo inteiro/flexível/tempo 
parcial) e língua.

Para procurar estágios, clica no botão «Procurar 
emprego» e escreve «Estágio» no campo com a 
inscrição «Palavras-chave...».

Se és jovem e vives na Europa tira proveito das muitas oportunidades. 
Consulta o Portal Europeu da Juventude.

Estágios na Europa

Todos os anos, cerca de 1.900 jovens inscrevem-
-se em programas de estágios remunerados em 
instituições, organismos e agências da UE.

Estes estágios:

Estágios nas instituições da UE

2022 É O ANO EUROPEU DA JUVENTUDE!

1. Canalizador 2. Higienista dentário 3. Especialista em
apoio informático

4. Eletricista

5. Designer Gráfico 6. Agente da polícia 7. Técnico de 
engenharia civil

8. Avaliador de 
Imóveis

destinam-se a recém-licenciados, que falem pelo menos 2 línguas oficiais da UE;
têm a duração entre 3-5 meses;
têm lugar (maioritariamente) em Bruxelas, no Luxemburgo, em Estrasburgo e em toda a UE;

8 DOS MELHORES EMPREGOS QUE
DISPENSAM UM DIPLOMA DE LICENCIATURA

Para mais informações, consulte aqui. 

Para mais informações, leia o artigo completo da Rede Eures. 

https://ec.europa.eu/eures/public/european-year-youth-traineeships-2022-02-11_pt
https://ec.europa.eu/eures/public/top-8-vocational-jobs-dont-require-bachelors-degree-2022-01-31_pt
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Este é o 5º Plano de Emprego elaborado para a Região, e
dá continuidade a várias medidas, desenvolvendo e
aprofundando intervenções existentes, e aponta a imple-
mentação de novas medidas, num quadro de alteração 
constante da economia. 

Este plano centra-se em 3 grandes objetivos:

1. Aumentar o emprego

2. Melhorar a qualificação da mão de obra regional

3. Garantir um mercado de trabalho eficiente, justo e inclusivo

Consulte aqui o Plano Regional de Emprego 2021-2027

No dia 7 de janeiro, o Instituto de Emprego da Madeira 
apresentou o Plano Regional de Emprego 2021-2027 no 
salão Nobre do Governo Regional.

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 3,3 numa escala de 1 a 4, salientando-se 
que 99,3% das entidades gostariam de voltar a beneficiar destes apoios.

Neste questionário destacou-se a satisfação nas seguintes questões: 

Utilidade dos apoios do IEM de que beneficiou, para a sua 
entidade ( 3,5 )

Relevância do apoio do IEM na criação efetiva de emprego/ 
no reforço da empregabilidade dos participantes ( 3,5 );

Atendimento pelos técnicos especializados ( 3,4 ).

Para além da resposta às questões colocadas, foram recolhidas 
diversas sugestões, tendo sido analisadas individualmente. Entre as 
sugestões e para além de solicitações de mais apoios em geral, destaca-se a necessidade de maior celeridade 
nas respostas e de simplificação/modernização processual e administrativa, sendo áreas em que o IEM se propõe 
melhorar continuamente.

Agradecemos a colaboração de todos os que preencheram o inquérito online, dando um contributo importante no 
sentido da excelência dos nossos serviços.

GRANDES NÚMEROS DE 2021

OPINIÃO DAS ENTIDADES APOIADAS 
ATRAVÉS  DE PROGRAMAS DE EMPREGO

PLANO REGIONAL DE EMPREGO

14.482
Desempregados 
inscritos no fim
de 2021

8.275
Integrados no Mercado 
de Trabalho

5.835
Abrangidos em 
Programas de Emprego

3.906
Utentes que beneficiaram de 
uma intervenção de informação 
ou orientação profissional

580
Encaminhados para 
formação profissional

160
Participante em 
sessões de informação 
da Rede EURES

-28
face ao fim de 2020

https://www.iem.madeira.gov.pt/pre/



