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Estão abertas as candidaturas ao Programa Experiência Jovem 

para colocações de maio a outubro de 2015 
ATÉ 30 DE MARÇO 

 

Se é uma entidade privada e está disponível para proporcionar uma 

experiência de trabalho a jovens, nos meses de maio a outubro de 2015, o 

IEM apoiá-lo-á suportando os encargos com a remuneração do 

participante. Saiba mais  

Se és um jovem com idade até 30 anos, inscrito no IEM há pelo menos 3 meses, com habilitações até ao 12º ano 

(nível 3 do QNQ), e sem experiência profissional superior a 12 meses, candidata-te a uma experiência de trabalho. 

Sabe mais 

 

Histórias de sucesso: A Clínica Veterinária Santa Teresinha 

 

Desde miúda que Andreia Araújo tinha o sonho de 

prestar cuidados médico-veterinários de qualidade, 

com dedicação e carinho, aos animais da Região. 

Tendo concluído a sua formação e chegado o 

momento de integrar o mercado de trabalho, o 

projeto de criação da sua própria clínica veterinária foi 

ganhando força, essencialmente pela vontade de 

querer fazer as coisas à sua maneira e de querer 

trabalhar de acordo com os seus princípios no cuidado 

aos animais. 

Em 2010, o seu sonho começou a tornar-se realidade 

graças aos apoios que o IEM concede para a criação do 

próprio posto de trabalho e empresa. 

Com uma formação sólida e alguma experiência, a 

Andreia construiu um projeto inovador na Região, 

apostando fortemente na diferenciação face às clínicas 

veterinárias existentes. 

“Desde logo, o meu projeto incluiu uma ambulância 

veterinária, pronta para se deslocar a qualquer parte 

da Ilha, quer para situações de emergência, para 

prestar os primeiros socorros e tentar estabilizar o 

paciente, quer para situações em que o transporte do 

 

 

Dra. Andreia Araújo, promotora da Clínica 
Veterinária Santa Teresinha, com o Micky. 

 

Hoje, quais são as suas perspetivas para o futuro? 

O que conseguimos até agora foi obtido gradualmente. 

Quando comecei não tinha nome na praça e este é um 

ramo em que a confiança é fundamental. Aos poucos, 

fomos beneficiando do boca-a-boca e fomos crescendo, um 

passinho de cada vez. Temos tendência para continuar 

assim, sempre a crescer, de uma forma bem sustentada. 

A aposta passou também pela localização e pelos meios de 
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animal doente para a clínica não é possível ou mostre-

se pouco conveniente, isto é, no caso de pessoas 

idosas com dificuldades de locomoção, quando têm 

vários animais, e estes são de grande porte, ou 

apresentem mobilidade reduzida. Nestas situações o 

animal poderá não ir à clínica, mas a clínica irá ao 

encontro do animal.” 

“Para além deste serviço, a Clínica Santa Teresinha é a 

única a prestar cuidados aos animais de grande porte. 

Uma paixão de miúda!” 

Passados 4 anos, não se arrepende de ter avançado 

com um projeto tão ambicioso? 

Não, de todo! Mas avançar com a Clínica não foi uma 

birra, foi algo muito desejado e muito bem 

programado. Hoje continuo a fazer 70/80 horas por 

semana, mas faço-o com dedicação. À noite sinto uma 

sensação de dever cumprido e durmo sempre 

descansadamente, mesmo que pouco. Quando o 

despertador toca acordo logo, nunca me arrasto para 

o trabalho. Penso que isto diz muito. 

Embora continue a requer muito sacrifício pessoal, 

tenho muita força de vontade e posso contar com uma 

boa estrutura, com a minha família e com os meus 

amigos. Isso ajudou-me muito. 

Sei que era um sonho bastante ambicioso, mas 

acreditar na sua viabilidade foi um dos pequenos 

grandes passos para a sua concretização. 

 

apoio ao diagnóstico e tratamento, que a distingue das 

demais e em que continua a investir. A Clínica possui 

atualmente um vasto leque de equipamentos de última 

geração e a Andreia fala com orgulho do ecógrafo, do 

electrocardiógrafo, da sala de radiologia, do laboratório de 

análise entre outros equipamentos, que permitem obter 

resultados da forma mais rápida e fiável, bem como das 

instalações cirúrgicas e da sala de recobro e tratamento.  

Mas no centro da nossa conversa está sempre o conforto 

físico e emocional dos animais e a parceria que tem de ser 

estabelecida com os seus donos. 

Hoje a clínica oferece uma grande variedade de serviços e 

especialidades médico-veterinárias, tendo passado ainda a 

disponibilizar particamente todos os serviços de bem-estar 

e estética. Até unhas de silicone! 

Com descreve a sua relação com o IEM?  

O IEM teve um papel muito importante. Sem este apoio 

não teria conseguido avançar, não teria conseguido 

comprar os equipamentos. E no ano passado pude contar 

com um apoio à contratação de um colaborador, tendo 

sido um ponto forte para a sua contratação sem termo. 

Deixa algum conselho aos desempregados que têm uma 

ideia de negócio? 

Julgo que a concretização dos sonhos é a razão primeira 

das nossas vidas, orientando o sentido das nossas 

determinações e dando-nos a força interior necessária para 

tomar esta decisão. 

 

Siga a página de facebook da Clínica Veterinária Santa 

Teresinha e consulte o serviço de adopção de animais 

URGÊNCIAS 24 HORAS - TEL.: 963 500 310 

Saiba mais sobre o Programa de Criação do Próprio Emprego 
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Xª edição do Encontros com o Futuro Profissional 

 

Nos próximos dias 14 a 30 de abril irá ter lugar a Xª 

edição dos "Encontros com o Futuro Profissional", 

fruto de uma iniciativa dos vários Clubes de Emprego e 

UNIVAs da Região. 

No âmbito desta iniciativa serão desenvolvidos 6 

encontros em vários concelhos da Região, com o 

objetivo de sensibilizar os jovens para a importância 

da formação para a obtenção de emprego, e de 

divulgar a oferta formativa na Madeira.  

Estes encontros constituem assim uma excelente 

oportunidade para os jovens tirarem dúvidas sobre o 

seu futuro profissional, as saídas profissionais e a 

expectativa do mercado de trabalho, mas também 

para obterem informações sobre os preços, a carga 

horária, a duração dos cursos e as equivalências. 

No total estarão presentes cerca de 30 entidades 

formadoras, todas elas representadas por profissionais 

disponíveis para difundir o vasto leque de formações 

existentes e previstas para o próximo ano letivo. 

 

Os encontros estão abertos ao público em geral, entre as 10 e as 16 horas e têm a seguinte calendarização: 

Concelho Local do evento Dia 

Calheta Escola B+S da Calheta 14 de abril 

Ribeira Brava Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares 16 de abril 

Funchal Escola da APEL 21 de abril 

Câmara de Lobos / 
Estreito de C. Lobos 

Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos 23 de abril 

Santana Escola B+S Bispo D. Manuel Ferreira Cabral Santana 28 de abril 

Santa Cruz/ Camacha Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos Dr. Alfredo Nóbrega Júnior 30 de abril 
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A Rede Eures: Mudança para a Áustria - O testemunho de João Marcos 

 

 

Desde cedo João Marcos ambicionava uma experiência de trabalho fora de 

Portugal. Em 2011, com 25 anos e recém-licenciado em engenharia civil, começou a 

procurar novas oportunidades no estrangeiro, apesar de já ter conseguido um 

emprego numa grande empresa da Região. 

Para melhorar as suas oportunidades, inscreveu-se num curso de alemão, pois 

sentia uma atração pelos países de língua alemã, e sentia que o seu futuro passava 

por eles. 

Desde setembro de 2013 que João Marcos trabalha na “Getzner Werkstoffe, GmbH”, uma empresa com mais de 40 

anos de experiência na criação de soluções para isolamento de vibrações nos setores ferroviário, industrial e de 

construção, sediada na pequena aldeia de Bürs, no coração dos Alpes Austríacos, a poucos quilómetros das 

fronteiras da Suíça, Alemanha e Liechtenstein. Hoje, é o responsável pelo desenvolvimento dos negócios da 

empresa no mercado brasileiro. 

Passado um ano e meio, aceitou contar-nos como foi a sua mudança para a Áustria e a sua integração 

profissional. 

 “Apesar de ter enviado muitos CVs, para diferentes 

indústrias e países, foi só no 1º semestre de 2013 

que encontrei o anúncio da “Getzner Werkstoffe, 

GmbH”, através da Rede Eures. 

Na altura tinha sempre o cuidado de fazer cartas de 

apresentação e adaptar o meu CV às necessidades da 

empresa, dando prioridade para a experiência que eu 

já tinha adquirido e que eles pediam. No fundo, casar 

a procura com a oferta. 

Após uma entrevista de emprego por telefone, em 

que respondi às perguntas em 3 línguas diferentes, 

alemão, inglês e espanhol, acabei sendo convidado a 

visitar a sede da empresa, na Áustria, durante 3 dias. 

A empresa tem por hábito fazer o “Get-to-know 

day”, um programa preparado para que os 

candidatos fiquem a conhecer os colegas, a empresa, 

e os diferentes departamentos. Claro que também 

serve para a empresa tirar as suas conclusões sobre 

os candidatos. 

 

 

Sede da Getzner Werkstoffe, GmbH, Bürs, Áustria 
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Foi com grande agrado que 2 semanas depois recebi 

a notícia de que fui o selecionado para o lugar. Após 

ter acordado o contrato de trabalho e a minha 

mudança para a Áustria, apresentei a minha 

demissão da empresa em que trabalhava, e, tendo 

cumprido 1 mês para passagem de testemunho, 

comecei uma das aventuras mais agradáveis da 

minha vida. 

A receção na empresa foi muito acolhedora. Fiz um 

programa de 6 meses de treino básico na 

especialidade da empresa, isolamento de vibração. 

Através deste programa passei pelos departamentos 

da empresa de modo a obter as ferramentas 

necessárias para fazer aquilo em que trabalho agora. 

Durante os primeiros tempos arranjaram-me 

alojamento perto da empresa até encontrar uma 

morada definitiva, o que demorou aproximadamente 

um mês. 

A língua foi desde o início o maior obstáculo, o 

alemão com dialeto “Vorarlbergerisch”, típico desta 

zona, foi difícil de perceber, apesar dos 2 anos de 

aulas que tive no Funchal. A vantagem é que quase 

toda a gente fala perfeitamente o inglês, e facilmente 

conseguia toda a informação que pretendia. Quando 

o inglês não permitia a comunicação, o meu atual 

chefe e amigo, acompanhava-me para ajudar nas 

traduções. 

Ao contrário do que eu pensava, o povo austríaco é 

muito acolhedor. Nunca em momento algum senti-

me discriminado por ser estrangeiro, e sempre 

fizeram os possíveis para que eu me sentisse bem. 

Sinto que fazem o mesmo para outros estrangeiros 

que se mudam para cá. 

 

 

 

A empresa tratou de todas as questões administrativas, e 

ajudou, sempre que necessário, nas questões legais de 

trabalho para a mudança. 

Atualmente tenho a tarefa de desenvolver os negócios da 

empresa no mercado brasileiro. Entre outras funções, faço 

propostas técnicas, contacto diretamente e apoio os nossos 

clientes no Brasil, desenvolvo parcerias de negócio, participo 

em feiras do sector, preparo e faço palestras, e apoio os 

meus colegas no resto do mercado da América-latina, 

quando necessário. 

Mudei-me porque era o que eu queria, não fui obrigado 

pelos constrangimentos económicos que o país atravessava. 

O apoio da minha namorada e da minha família foram muito 

importantes para tomar esta decisão. 

Sinto que esta oportunidade abriu-me novos horizontes, 

novos desafios, novas ideias e novas experiências. 

Aconselho a todos aqueles que procuram uma experiência 

profissional fora de Portugal que nunca desistam de 

procurar, por mais difícil que pareça. Quando a 

oportunidade finalmente vos aparecer, tomem a vossa 

decisão com ponderação.” 

 

- Para saber mais sobre como encontrar trabalho na União 

europeia, visite a página oficial da Rede Eures 
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O IEM realiza sessões coletivas sobre os programas de emprego 

 

O IEM passa a realizar, todas as sextas-feiras, sessões de informação abertas ao público em geral, de modo a 

facultar uma primeira abordagem aos programas de emprego que desenvolve. Pretende-se fornecer uma 

informação simples e acessível sobre todo o processo desde a candidatura à sua conclusão, recorrendo a exemplos 

e casos práticos, e promover a partilha de dúvidas entre o público, de modo a que os temas sejam cabalmente 

explorados. 

Estas sessões serão direcionadas para públicos específicos de acordo com o objetivo principal dos programas 

apresentados. 

Tema Destinatários Horário Local 

- Programa de Estímulo ao Empreendedorismo de 

Desempregados 

- Criação do Próprio Emprego, por Beneficiários de 

Prestações de Desemprego 

Desempregados 

com espírito 

empreendedor 

Das 16h00 às 

17h30 Funchal, 

Rua da Boa 

Viagem, 36 
- Programas de Estágios Profissionais 

- Programas de Experiência Profissional para Jovens 

Jovens 

desempregados 

Das 14h30 às 

16h00 

 

 

Se está interessado em saber mais sobre os programas de emprego, inscreva-se! 

Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM 

Dr. Feliciano Perestrelo 

Tel.: 291 213 260/1 Email: dppe@iem.gov-madeira.pt 

 

Ações de sensibilização: Como ajudar o meu filho a encontrar emprego? 

Nem sempre é fácil lidar com as dificuldades que os jovens 

enfrentam na sua procura de emprego. Muitos pais, familiares ou 

amigos acabam por se questionar: "Que mais posso dizer ou fazer 

para apoiá-lo e ajudá-lo a encontrar um emprego?" 

Pensando nesta questão, a UNIVA da Casa do Povo da Camacha 

realizou 2 sessões de sensibilização sobre o tema "Como ajudar o 

meu filho a procurar emprego?" e continua disponível para orientar 

todas as pessoas que querem apoiar os seus filhos, sobrinhos, 

vizinhos, netos ou amigos, na sua procura de emprego. 

Se está interessado neste tema, dirija-se à UNIVA da Casa do Povo 

da Camacha, ou entre em contacto pelo telefone 291 922 306 ou 

pelo email: univacamacha@gmail.com  
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Questionário 

Dê-nos a sua opinião sobre a newsemprego e contribua, com as suas sugestões, para os conteúdos das próximas edições. 

 

 

A newsemprego está disponível em www.iem.gov-madeira.pt 
 

Se pretende subscrever ou cancelar a newsemprego, clique aqui 
 

Para imprimir este número, clique aqui 
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