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Objetivo: criar medidas para
combater o desemprego

IEM TEM-SE 
EMPENHADO NA 
REVISÃO DOS 
PROGRAMAS DE 
EMPREGO, COM O 
INTUITO DE MELHOR 
ADEQUAR À NOSSA 
POPULAÇÃO 
DESEMPREGADA

O Instituto de Emprego da Madeira, 
IP-RAM (IEM) tem-se concentrado 
na revisão e divulgação dos progra-
mas de emprego e respetivos incen-
tivos, com o objetivo de abranger 
mais pessoas face aos recursos dis-
poníveis e assegurar a melhoria da 
empregabilidade dos desemprega-
dos, especialmente os que estão 
mais vulneráveis ao desemprego de 
longa duração. 

Neste âmbito, desde a entrada em 
funções do atual Executivo foram 
criados e lançados novos programas 
de emprego, com resultados muito 
positivos junto da população. 

 
 
 
 
 
 
 
 
De entre as novas medidas, relevar 

o REATIVAR Madeira, programa 
criado com o objetivo de melhorar a 
resposta do IEM junto dos desempre-
gados de longa e muito longa dura-
ção, com idade igual ou superior a 31 
anos, através de um estágio profis-
sional com a duração de 12 meses. 

No 1º semestre, o REATIVAR Ma-
deira integrou 81 desempregados 
inscritos há pelo menos um ano no 
IEM, tendo sido executados ao abrigo 
do programa 146.126,72 euros no 
mesmo período. 

O IEM pretende abranger pelo me-
nos 150 desempregados de longa e 
de muito longa com a presente medi-
da em 2016.  

O Incentivo à Aceitação de Ofer-
tas de Emprego é, igualmente, uma 
medida implementada no último ano, 
com o intuito de potenciar a reinte-
gração dos desempregados no mer-
cado de trabalho, minorando as bar-
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Apoios pagos no período 

INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA

reiras à integração dos beneficiários 
de prestações de desemprego. 

A MAIS - Medida de Apoio à Inte-
gração de Subsidiados é a mais re-
cente iniciativa do IEM e visa propor-
cionar aos desempregados, que aufe-
rem prestações de desemprego, uma 
experiência de trabalho e formação 
suplementar. Lançada em maio, a 
MAIS conta com 10 pessoas abran-
gidas. 

 
 
 
 
 
 
 
A par dos três novos programas, o 

IEM reviu o Programa de Incentivos 
à Contratação, introduzindo melho-
rias, no sentido de reforçar a adesão 
dos empresários a este instrumento 
de integração de desempregados ins-
critos. 

Procedeu-se ao alargamento da 
idade dos destinatários do programa 
PROJOVEM para os 29 anos e cria-
mos novos Polos de Emprego, na 
sequência da reformulação das Uni-
vas e Clubes de Emprego, reforçando, 
desta forma, a atuação do IEM em 
toda a região autónoma. 

E, por último, o IEM relançou as 
Empresas de Inserção.

Estes resultados positivos foram também atingidos pela boa aceitação e adesão das 
entidades promotoras, a par da melhoria contínua funcional e operacional do IEM.

O IEM realizou mais de 87.400 atendimentos através da rede de apoio aos desempregados no 1º semestre de 2016.
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Seja empreendedor,
crie o seu próprio emprego!
NO DECURSO DO 1º 
SEMESTRE, OS 
PROMOTORES DE 
PROJETOS 
EMPRESARIAIS 
APRESENTARAM UM 
TOTAL DE 483 
CANDIDATURAS AO IEM, 
REPRESENTANDO 605 
NOVOS POSTOS DE 
TRABALHO NO ÂMBITO 
DO PROGRAMA DE 
ESTÍMULO AO 
EMPREENDEDORISMO 
DE DESEMPREGADOS, 
PROGRAMA DE 
INCENTIVOS À 
CONTRATAÇÃO, 
PRÉMIOS À 
CONTRATAÇÃO E 
CRIAÇÃO DO PRÓPRIO 
EMPREGO.

O Instituto de Emprego da Madeira, IP-
RAM (IEM) dispõe de apoios financeiros 
para apoiar promotores com ideias de 
negócio na criação do próprio emprego 
ou empresa mediante apresentação de 
uma candidatura. 

No âmbito das medidas de incentivos 
à contratação, bem como nas medidas 
de estímulo ao empreendedorismo foram 
já aprovados 454 novos postos de tra-
balho até ao final de junho, correspon-
dendo a um aumento de 38,5% em re-
lação ao 1º semestre de 2015. 

Os postos de trabalho pagos pelo IEM 
no 1º semestre do ano ascende a 
1.606.143,00 euros.  

O IEM celebrou contratos de conces-
são junto de promotores de 68 projetos 
empresariais que criam 128 novos pos-
tos de trabalho ao abrigo do Programa de 
Estímulo ao Empreendedorismo de Des-
empregados. 

Até ao final de junho de 2016 regista-
ram-se candidaturas para a criação de 
605 novos postos de trabalho.

CASOS DE SUCESSO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO DE DESEMPREGADOS

Promotoras: Helena Maria Gomes de Freitas Castro,  
Rita Maria de Sousa Gonçalves e Sofia da Luz Batista de Nóbrega Silveira 
Nome comercial: A venda das Viagens 
Actividade: Agências de Viagem 
Concelho: Funchal 
Postos apoiados: 3

Promotora: Marta Susana Menezes Pestana Freitas 
Nome comercial: Regiões House 
Actividade: Bar gourmet 
Concelho: Funchal 
Postos apoiados: 2 

Promotoras: Hélder Adelino Ferreira Alves e Tânia Márcia Jesus Freitas 
Nome comercial: Nova Ortopedia 
Actividade: Comércio a retalho de artigos médicos e ortopédicos 
Concelho: Funchal 
Postos apoiados: 2

Promotora: Sandra Raquel Abreu 
Boloto 
Nome comercial: Temática Abs-
tracta 
Actividade: : Fotografia 
Concelho: Funchal 
Postos apoiados: 2

Promotor: Pedro Miguel Freitas Nunes 
Nome comercial: Admédia 
Actividade: Marketing Digital 
Concelho: Funchal 
Postos apoiados: 2

Promotor: Nuno José Guerreiro Grilo 

Nome comercial: Figuras mágicas 

Actividade: Engomadoria e serviços 

de limpeza 

Concelho: Câmara de Lobos 

Postos apoiados: 3

OS APOIOS FINANCEIROS 
POR POSTO DE 
TRABALHO NO PEED 
PODEM ATINGIR OS 10 A 
40 MIL EUROS E OS 4 
POSTOS DE TRABALHO

365 novos postos de 
trabalho pagos pelo IEM 

num montante de 
1.606.143,00 euros
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Programas para jovens desempregados
O IEM DISPÕE DE UM 
CONJUNTO DE MEDIDAS 
DIRECIONADAS 
ESPECIFICAMENTE PARA 
AJUDAR JOVENS EM 
SITUAÇÃO DE 
DESEMPREGO, INCLUINDO 
QUEM NÃO TEM 
EXPERIÊNCIA 
PROFISSIONAL OU POSSUI 
BAIXAS QUALIFICAÇÕES

O Instituto de Emprego da Madeira (IEM) 
aposta em estratégias que permitem pro-
mover junto dos jovens que não dispõem 
de experiência profissional e, em alguns 
casos, apresentam baixo nível de habilita-
ções oportunidades de inserção no merca-
do de trabalho. 

Neste sentido 887 jovens até aos 25 
anos foram integrados em medidas de 
emprego no primeiro semestre do ano, 
correspondendo a um aumento de 
7,3%  face a igual período de 2015.   

E encerramos o ano de 2015 com um 
incremento de 6,5% no número de parti-
cipantes quando comparado com o ano 
anterior. 
 

Programa Experiência Jovem 
 

Objetivo – Facultar aos jovens uma pri-
meira experiência profissional em contexto 
real de trabalho ou uma nova experiência 
que aumente as competências sociopro-
fissionais. Permitir, simultaneamente, que 
as entidades possam facultar uma expe-
riência profissional a jovens desemprega-
dos, com vista a um eventual recrutamen-
to para os seus quadros. 
Destinatários – Jovens inscritos no IEM 
até aos 30 anos de idade com habilitações 
até ao 12º ano de escolaridade – nível 3 do 
Quadro Nacional de Qualificações. 
Duração – Programa de 6 meses em con-
texto real de trabalho. 
Candidaturas – A candidatura ao progra-
ma é fechada, podendo ser apresentada 
por entidades privadas  nos meses de mar-
ço, julho e novembro. 
Meta para 2016 – 275 jovens inscritos 
no IEM. 
Execução financeira no 1º semestre – 
274.182,92 euros. 
 

250 jovens integrados 
no 1º semestre de 2016 

 
 

Estágios Profissionais 

 
Objetivo - O programa de Estágios Profis-
sionais visa facilitar uma futura inserção 
profissional dos jovens estagiários, com-
plementando uma qualificação pré-exis-
tente, com uma formação prática, em 
contexto laboral, numa área em que se en-
contram habilitados. 

Destinatários – Jovens inscritos no IEM 
até aos 35 anos de idade com nível de 
qualificação do Quadro Nacional de Quali-
ficações  igual ou superior a 4. 
Duração - Programa de 9 meses em con-
texto real de trabalho. 
Candidaturas - A candidatura ao pro-
grama Estágios Profissionais é aberta e 
pode ser apresentada pelas entidades 
públicas ou privadas, através do formu-
lário de candidatura. 
Meta para 2016 – 675 jovens inscritos 
no IEM. 
Execução financeira no 1º semestre – 
1.399.793,36 euros. 

 
523 jovens abrangidos no 

1º semestre de 2016 

  
 

PROJOVEM 

 
Objetivo - O programa PROJOVEM, que 
inclui as medidas Experiência Garantia e 
Estágio Garantia, visa combater o desem-
prego jovem, promovendo maior articula-
ção entre a saída do sistema educativo e 
formativo e o contacto com o mundo do 
trabalho.  
Destinatários – Jovens inscritos no IEM 
com idade compreendida entre os 18 e os 
29 anos e níveis de qualificação 2 e 3 (Ex-
periência Garantia) e de 4 a 8 (Estágio 
Garantia) do Quadro Nacional de Qualifi-
cações. 

Duração – 6 e 9 meses nas medidas Ex-
periência Garantia e Estágio Garantia, res-
petivamente. 
Candidaturas - A candidatura ao progra-
ma PROJOVEM é apresentada pelos jo-
vens ao IEM, através do formulário de can-

Deysibel Velosa, 29 anos, vendedora de loja - participante do Programa 
Experiência Jovem

“            Tomei conhecimento do Programa Experiência Jovem através de consul-
ta do Website do Instituto de Emprego da Madeira. Fiz a minha inscrição e 
fiquei colocada o ano passado em setembro de 2015, por 6 meses, na empresa 
Onda Limão onde permaneço até hoje. 
Adquiri novos conhecimentos numa área diferente da que possuía experiência, e 
dei a conhecer à entidade patronal a minha vontade em querer aprender e a 
minha total disponibilidade em trabalhar, o que não aconteceria se não tivesse 
participado neste programa, pois em quase todas as entrevistas de trabalho que 
concorri me pediam experiência profissional, experiência essa que não possuía, 
nem me era dada oportunidade para apreendê-la.”

Lília Santos, 35 anos, Técnica 
Superior - participante do 
Programa Estágios Profissionais

“             A realização do estágio profissio-
nal numa instituição como a Santa Casa 
Misericórdia da Calheta foi uma expe-
riência muito enriquecedora. O contacto 
com um novo mundo, muito diferente de 
uma empresa, foi muito desafiante. 
Sabendo desde início que a integração no 
mercado de trabalho não seria fácil e 
independentemente do resultado final do 
estágio desde o primeiro dia agarrei esta 
oportunidade para demonstrar as minhas 
capacidades. Foi com muito trabalho e 
dedicação que no fim do programa de 
estágio fui contratada.”

Alice Costa Henriques, 22 anos, 
Técnica Superior - participante do 
Programa PROJOVEM

“             O Programa ProJovem foi ful-
cral na minha inserção no mundo do 
trabalho e na minha carreira profissio-
nal. Permitiu à empresa que me rece-
beu, conhecer as minhas habilidades e 
dedicação, por 9 meses, o que levou à 
posterior contratação. 
Atualmente permaneço na mesma 
empresa em que estagiei, a ACIN 
iCloud Solutions, uma empresa que 
aposta na inovação e lidera diversos 
segmentos de mercado na área da 
Cloud Computing. 
Aconselho vivamente a todos os jovens 
recém-licenciados a procurar uma 
entidade que os receba através deste 

estágio, pois o mesmo poderá ser um 
ponto de partida para o vosso futuro 
emprego.”

didatura. As entidades enquadradoras po-
dem manifestar ao IEM, a sua disponibili-
dade em aceitar jovens. 
Meta para 2016 – 555 jovens inscritos 
no IEM. 
Execução financeira no 1º semestre – 
895.633,30 euros. 

 
437 jovens abrangidos no 

1º semestre de 2016 
 

 
Estágios na Europa 

 
Objetivo – Proporcionar aos jovens 
estágio profissional num país da 
União Europeia, reforçando deste 
modo, por força da interação com ou-
tros processos de organização do tra-
balho e de gestão, as suas competên-
cias a nível profissional, social e pes-
soal. 

Destinatários – Jovens até aos 35 
anos com nível de qualificação 3 a 8 
do Quadro Nacional de Qualificações. 
Duração – Estágio com a duração de 
3 meses. 
Candidaturas - Compete aos jovens 
desempregados efetuar as diligências 
necessárias junto das potenciais en-
tidades privadas com ou sem fins lu-
crativos, no sentido de enquadrá-los 
para a realização dos respetivos está-
gios. 
Meta para 2016 – 5 jovens inscritos 
no IEM. 

Execução financeira no 1º se-
mestre – 20.614,10 euros. 

 
6 estagiários abrangidos no 

1º semestre de 2016

JOVENS (< 25 ANOS) ABRANGIDOS EM PROGRAMAS DE EMPREGO 

377
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NA PRIMEIRA PESSOA
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