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É com muito gosto que apresentamos o novo Conselho Diretivo do IEM: 

 

Dra. Rita Andrade 
Presidente do Conselho Diretivo 

 

Dra. Rosário Baptista 
Vogal do Conselho Diretivo 

 

Dr. Rafael Lopes 
Vogal do Conselho Diretivo 

 

Mensagem - Presidente do IEM 

A todos aqueles que aqui nos leem gostaria não só de cumprimentar em nome do Conselho Diretivo do IEM, como 

informar que foi com muita honra que fomos nomeados pela Senhora Secretária da Inclusão e dos Assuntos Sociais, Dra. 

Rubina Leal para este cargo de enorme responsabilidade, que com grande sentido de missão e responsabilidade 

aceitámos.  

É um desafio difícil, embora acreditamos também, cheio de oportunidades e objetivos que esperamos ajudar a alcançar.  

E dizer que estamos aqui com toda a equipa do IEM para apoiar todos aqueles que queiram trabalhar e inserir-se no 

mercado laboral. 

Temos muito trabalho pela frente, que deve ser feito em sintonia e união de esforços. Acreditando verdadeiramente num 

futuro diferente e de maior otimismo. 

 

Rita Andrade 

 

Rede Eures: Volta de apoio ao emprego 

 

Sob o tema “Melhoria da Empregabilidade em contexto Europeu”, 

a Representação da Comissão Europeia em Portugal em parceria 

com a Rede Nacional Europe Direct e a Rede EURES promove este 

ano a 3ª edição da Volta de Apoio ao Emprego, uma iniciativa de 

apoio à empregabilidade de âmbito nacional que pretende 

responder àquela que é uma das principais preocupações dos 

cidadãos: o desemprego.  

 

Na Região Autónoma da Madeira, a iniciativa será organizada pelo 

Centro de Informação Europe Direct Madeira em colaboração com 

o Instituto de Emprego da Madeira, contando nesta edição com a 

participação especial do Centro de Informação Europeia Jacques 

Delors e do Centro Nacional Europass.   
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Rua da Boa Viagem, 36 
9060-027 FUNCHAL 

Tel.: 291 213 260/1 

Fax: 291 220 014 

E-mail: 
emprego@iem.gov-
madeira.pt 

 

 

O evento terá lugar no próximo dia 29 de maio, no auditório do 

Instituto de Emprego da Madeira, entre as 09h00 e as 12h30.  

Durante o evento serão apresentadas algumas medidas que podem contribuir para a melhoria da 

empregabilidade, nomeadamente, por via da utilização da rede de mobilidade profissional EURES, o Kit 

EUROPASS, as possibilidades de estágio e carreiras internacionais ou programas europeus como o “Garantia 

Jovem Madeira”. 

A sessão de abertura contará com as presenças da Secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais - Dr.ª Rubina 

Leal e da Eurodeputada do Parlamento Europeu – Dra.ª Cláudia Monteiro de Aguiar.  

 

Histórias de sucesso: A Risoland Madeira 

 

 

 

Porque rir é o melhor remédio 

Desde cedo que Marla Jasmins traz alegria a todos ao seu 

redor com o seu riso contagiante. Usando o seu ponto forte e 

a sua determinação, esta promotora abriu a Risoland 

Madeira no final de 2014, com a ajuda do IEM. 

O riso fortalece o coração, dilata os vasos sanguíneos, 

melhora a respiração, alivia a digestão, ativa mais de 400 

músculos do nosso corpo e fortalece os laços afetivos, liberta 

serotonina (anti-depressivo natural), liberta endorfinas 

(hormonas que aliviam a dor e provocam uma agradável 

sensação de bem-estar), liberta dopamina que ajuda a elevar 

o estado de ânimo, e leva também à produção de adrenalina 

tornando-nos mais despertos e criativos. 

 

Nas suas Risodinâmicas, Marla Jasmins potencia os benefícios da Risoterapia ou Yoga do Riso interligando-os à 

psicologia positiva, oferecendo dinâmicas adaptadas a situações individuais ou a grupos das mais variadas 

origens. 

 

Leia aqui o testemunho desta promotora e saiba mais sobre a força e alegria de alguém que não se deixa 

abater pelas adversidades. 

 

Como surgiu a ideia de apostar na área do Riso? 

Sou portadora de Esclerose Múltipla, e numa consulta com a 

minha neuropsicóloga comentámos que a sociedade estava 

triste de forma geral. Ao longo dessa conversa fiquei a saber 

que havia pessoas que se dedicavam ao Riso, e que eu até 

teria um jeito especial para isso. A ideia agradou-me, fiquei 

intrigada e fui pesquisar sobre o assunto. Apesar de não  

 

Como descreve a sua relação com o IEM? 

A minha relação com o IEM, tem sido a melhor 

possível, o acompanhamento numa primeira 

fase do processo foi excelente e quanto ao 

restante, tenho tido sempre os melhores 

esclarecimentos nas dúvidas que apresento. 
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haver formadores na Madeira, consegui ir a uma sessão com 

uma praticante e os seus amigos. Nesse dia fui para casa a rir 

o tempo todo sobre as maluquices que tínhamos feito. A partir 

daí fiquei sempre com a ideia de aderir a esta prática. Fiz 

formação primeiro cá e depois em Lisboa, com o Guru do Yoga 

do Riso. 

Aderi a esta prática porque tenho riso fácil e contagiante 

(todos o dizem) mas também para o meu próprio bem-estar. 

Posso dizer que as Risodinâmicas vieram melhorar a minha 

saúde. Juntei o útil ao agradável. 

 

 

Marla Jasmins com Madan Kataria, Guru 

do Yoga do Riso 

Quando fiquei desempregada procurei trabalho na área administrativa, de acordo com a minha experiência, mas 

não encontrei nada. Aos poucos fui olhando para as sessões que eu já fazia com algumas pessoas com outros 

olhos. Fui perguntando e sondando eventuais clientes, fui trabalhando a título gratuito para ganhar alguma 

projeção, e recebi muito feedback positivo. 

Como estava inscrita no IEM, falaram-me dos apoios à criação do próprio negócio e percebi que poderia avançar. 

 

Que produtos/serviços disponibiliza? 

Desde sessões de riso em grupo, denominadas de 

Risodinâmicas, sessões individuais, denominadas de 

“Riso um a um” (coaching do Riso), organização de 

eventos, formação, Smile Dance, workshops, “Vidas com 

significado” (que é o resultado do Riso com o coaching 

de psicologia positiva), onde o público-alvo abrange 

todas as faixas etárias, incluindo empresas privadas e 

públicas. Estas sessões não são uma brincadeira, são 

uma ferramenta eficaz na resolução de problemas 

pessoais e de grupo, especialmente útil para melhoria 

do ambiente de trabalho e eficiência. 
 

Arrepende-se da sua decisão de avançar? Como está a 

correr o projeto? 

Não me arrependo da decisão que tomei, apesar de ter 

noção que quando inovamos, sabemos à partida que é 

um caminho longo até sermos aceites e reconhecidos pela 

importância e relevância do projeto, mas desistir, 

NUNCA… 

Quando passamos por uma mudança tão grande temos 

sempre muitas dúvidas, e continuo a tê-las, mas resolvi 

acreditar em mim.  

 

Quais são as suas perspetivas para o futuro? 

Continuar com o projeto e chegar cada vez mais às 

pessoas quer através do mundo empresarial, quer a nível 

individual. 

A ideia é encontrar na Madeira entidades que apostem 

nesta ferramenta, mas quero ir para além da Madeira e 

até já tenho contatos positivos com algumas Câmaras no 

Continente. A Risoland já tem autorização da Direção 

Regional de Qualificação Profissional para integrar as 

formações que desenvolve e já participei em diversas 

áreas, desde a animação turística às técnicas de vendas. 

Neste momento, como ainda estou numa fase inicial, esta 

atividade não é suficiente para o meu sustento apesar de 

contar com o apoio do IEM para as despesas com o 

equipamento e para a minha formação. No entanto, 

registo um crescimento do interesse e sei que há muito 

potencial para crescer. É preciso continuar e não desistir. 

 

Que conselho deixa aos desempregados que tenham 

uma ideia de negócio? 

Não basta ter a ideia de inovar, existe um outro lado, 

que é muito decisivo na aposta do projeto que é a  
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Aposto muito na minha formação e certificação. Não 

estou apenas a repetir o que já vi fazerem. Tenho de ter 

uma grande capacidade de adaptação ao público e 

contexto, quer na preparação da sessão quer às pessoas 

que encontro no próprio momento. Existem grupos 

muito complicados como os seniores, que representam 

uma grande parte do meu público atualmente e que 

trazem sempre uma grande carga sobre eles.  

Há muito trabalho por detrás de cada sessão e não é 

qualquer pessoa que pode implementar isto com 

sucesso. 

 

receção a nível de mercado, e depois encontrar junto dos 

técnicos do IEM o apoio e aconselhamento, nunca 

esquecendo que a empresa de contabilidade que estiver 

a dar apoio terá de ser de grande idoneidade, pois será 

nela que vamos encontrar o apoio burocrático com a 

documentação necessária, desde a organização de todo 

o processo como nos lançamentos corretos a nível 

contabilístico e toda a informação para as finanças e 

segurança social. 

- Siga a página de facebook da Risoland Madeira 

- Saiba mais sobre o PEED - Programa de Estímulo ao 

Empreendedorismo de Desempregados 

 

Histórias de sucesso: o Espaço Glamour 

 

 

Espaço Glamour, Rua da Carreira, nº 167, Funchal 

 

Todo o glamour ao melhor preço 
 

Apesar da elevada concorrência no setor de cuidados 

de beleza, Ana Isabel Correia resolveu arriscar e abrir 

um centro de estética no centro do Funchal, com 

todos os serviços típicos desta área: massagem, 

manicure, depilação, tratamento de pele e 

cabeleireiro. 

 

O Espaço Glamour abriu portas em janeiro de 2014 na 

Rua da Carreira, pela mão desta promotora que não 

tinha experiência profissional na área, quaisquer 

contactos no meio ou experiência anterior como 

empresária. 

No entanto a Ana Isabel sabia muito bem o que queria fazer. 

Apesar do risco ser muito grande, esta promotora de caráter prático tem uma estratégia que lhe permite encarar 

as coisas de forma otimista: oferecer um serviço completo de elevada qualidade e sofisticação a um preço 

inferior aos seus concorrentes. 
 

Como surgiu a ideia de criar um centro de estética? 

Esta ideia surgiu num momento em que precisava de 

voltar para o mercado de trabalho após ter-me afastado 

para cuidar do meu filho, nos seus primeiros anos de 

vida. Em vez de voltar a trabalhar como  

 

 

Como soube dos apoios do IEM? 

O meu marido já tinha beneficiado destes apoios 

quando abriu a sua loja, por isso já sabia como fazer a 

candidatura e como proceder de forma a que tudo 

corresse da melhor forma. 
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vendedora numa loja, por conta de outrém, eu e o meu 

marido concordamos que seria melhor desenvolver o 

meu próprio negócio. 

Apesar de não trabalhar nesta área eu tinha um bom 

conhecimento do meio e da oferta existente. Percebi 

que haveria uma oportunidade para quem oferecesse 

um preço mais acessível por um produto de qualidade e 

um atendimento atencioso. 

Apostei na minha formação na área da manicure e na 

contratação de 2 profissionais, uma cabeleireira e uma 

esteticista, com larga experiência e uma carteira de 

clientes.  

Eu trato da receção, da manicure e de tudo um pouco 

para que não hajam falhas no atendimento aos nossos 

clientes. 

 

Quais são os seus pontos fortes e quais foram os seus 

maiores desafios? 

Desde logo a aposta na qualidade ao melhor preço, com 

a localização do meu espaço a ser fundamental, tal 

como a forma como atendemos as pessoas e o horário 

alargado.  

Penso que este conjunto de fatores é suficiente para me 

diferenciar dos meus concorrentes.  

Hoje em dia o preço é fundamental. As pessoas ficam 

satisfeitas e voltam mais facilmente. Fazemos diversas 

promoções, temos pacotes de serviços e campanhas. 

Para trazer cá as pessoas pela primeira vez estou a 

investir na divulgação. Neste momento tenho uma 

campanha nas televisões do Dolce Vita, do Mercado dos 

Lavradores e do Golden. 

Em termos de desafios, só posso destacar a falta de 

clientes, mas creio que isso é comum em todo o lado e a 

todos os meus concorrentes. 

Há dias melhores e outros piores mas neste momento o 

meu espaço cobre os seus custos, graças a uma boa 

gestão.  

Penso que fiz uma boa escolha em termos de atividade, 

há que dar tempo. Os primeiros anos são difíceis mas 

espero vingar nesta área. 

 

Como em todos os sítios há sempre alguma demora 

mas o acompanhamento ao meu projeto foi ótimo. 

Embora eu já dispusesse de um montante para 

investir, o apoio do IEM foi muito importante. Se não 

contasse com esse apoio teria de avançar só com uma 

parte do negócio. 

 

Que conselho deixa aos desempregados que têm uma 

ideia de negócio? 

Quando vou ao IEM, ou em conversas comigo, ouço 

comentários de desempregados desmotivados por não 

terem qualificações ou experiência e com muito receio 

de terem de devolver o dinheiro se o negócio correr 

mal. No entanto penso que esses não são verdadeiros 

entraves para as pessoas avançarem com a sua ideia. 

 

As pessoas devem ultrapassar os seus medos e 

compreender que isto é uma tentativa, se não resultar 

temos de avançar para outra coisa.  

Sobretudo há que saber parar a tempo se o negócio 

correr mal para não ficarem em situações complicadas. 

 

 
 

- Siga a página de facebook da Espaço Glamour 

- Saiba mais sobre o PEED - Programa de 

Estímulo ao Empreendedorismo de 

Desempregados 
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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. 

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. 

Inscrições na Rua da Boa Viagem, 36, 1º piso, ou pelo Tel.: 291 213 260/1 ou Email: dppe@iem.gov-madeira.pt 

 

Estão abertas as inscrições para a Oficina do empreendedor 

 

A Oficina do empreendedor é um programa de mentoring, capacitação e estímulo do empreendedorismo.  

Este programa destina-se a todas as pessoas com mais de 18 anos e com habilitações mínimas ao nível do 12º 

ano, que pretendam constituir o seu próprio negócio ou que pretendam desenvolver e aprofundar as suas 

capacidades empreendedoras bem como adquirir conhecimento do mundo empresarial. 

 

Esta iniciativa desenvolvida pelo CEIM – Centro de 

Empresas e Inovação da Madeira, com o apoio da 

empresa SBI Consulting, decorrerá no Colégio dos 

Jesuítas, nos próximos dias: 

- 20 e 21 de junho (sábado e domingo)  

das 10h00 às 13h00 e das 14h30 às 19h30 

 

- 22, 23 e 24 de junho (2ª, 3ª e 4ª feira) 

das  18h30 às 21h30 

 

 

As inscrições são gratuitas e limitadas. Inscreva-se já! 

Para garantir o compromisso de participação deverá ser paga uma caução de 20€ (que será devolvida após 

conclusão do programa). 

Para mais informação e inscrições, consulte AQUI 

 

Workshop para jovens na Ponta do Sol: “No Caminho das Oportunidades”…  

Após os bons resultados alcançados a iniciativa anterior, o 

Clube de Emprego da Ponta do Sol está novamente a realizar o 

2º workshop sobre o tema “No Caminho das 

Oportunidades”…, dirigido a jovens à procura do primeiro 

emprego. 

 

Foto: Sessão Teórica: Motivação para o trabalho e promoção da 

autoestima, proferida pelo empresário Orlando Sousa 
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Este workshop prevê 3 dias de atividade, abrangendo uma 

componente de formação teórica, a decorrer nas instalações 

do Clube de Emprego, e uma componente prática, 

desenvolvida em empresas locais, parceiras do Clube neste 

projeto.  

Para além de fornecer conhecimentos e ferramentas que lhes 

permitam desenvolver e rentabilizar a capacidade de 

autogestão da sua carreira, esta iniciativa visa proporcionar 

algumas experiências profissionais aos jovens, permitindo-lhes 

um contacto direto com algumas empresas do concelho da 

Ponta do Sol.  

 

 

Sessão Prática do 1º workshop (setembro 2014) 

Empresa Acolhedora - Barquipan, Padaria e 

Pastelaria - Calheta 

Nesta 2ª edição do workshop, os jovens irão contactar nos próximos dias 2 e 4 de junho, com loja de roupa, 

restaurante, cabeleireiro e uma associação sem fins lucrativos. 

O nosso objetivo é que as empresas conheçam os jovens e que os possam vir a recrutar num futuro próximo. 

Se estás interessado em participar neste ou no próximo workshop, dirige-te ao Clube de Emprego da Ponta do 

Sol, situado no Centro de Cultura e Recreio Pontassolense, ou entra em contacto pelo telefone 291 976 605. 

 

Ações de formação na Camacha: "Trabalho; quero, posso e escolho" 

 

 

 

A UNIVA - Casa do Povo da Camacha promove a 2.ª edição 

"Trabalho; quero, posso e escolho" que compreende 5 

sessões de formação destinadas a pessoas com idades entre 

os 25 e os 35 anos e com o 9.º ou 12.º de escolaridade, de 

acordo com o seguinte programa: 

26 de maio - Tantos CV enviados e nenhuma resposta. Que 

mudar? 

29 de maio - O que procuram as empresas? Dicas para uma 

boa ideia de negócio 

2 de junho - A importância de “ESTAR” no mundo da Web 

4 de junho - O que fazer se eu quiser (ou não) trabalhar fora 

da minha Região?     

5 de junho - Vamos definir rumos 
 

Estas sessões decorrerão das 10h00 às 12h00 na Casa do 

Povo da Camacha, sendo possível a inscrição para todas as 

sessões ou para cada sessão individualmente. 

As inscrições são gratuitas e limitadas.  

Os interessados poderão fazer inscrição na UNIVA - Casa do Povo da Camacha, ou através dos seguintes 

contactos: 291922306 / 931314833 ou por e-mail: univacamacha@gmail.com 
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Formação na Calheta: Técnicas de Informática na Procura Ativa de Emprego 

 

O Clube de Emprego da Casa do Povo da Calheta vai realizar uma formação intitulada Técnicas de Informática na 

Procura Ativa de Emprego. 

A formação permitirá aos formandos a obtenção de instrumentos 

básicos que possibilitem, entre outros, a criação do seu próprio 

Curriculum Vitae, da sua Carta de Apresentação e a descoberta de 

ferramentas que permitem uma autónoma e eficaz procura de emprego 

no universo virtual e global como é a internet. 

 

A formação é destinada aos desempregados do concelho e irá decorrer 

ao longo de 10 sessões de 3 horas, às 3ª e 5ª feiras, das 10h00 às 

13h00. 

 

Informações e inscrições até ao dia 29 de maio, no Clube de Emprego 

da Casa do Povo da Calheta, ou através do tel.: 291 822 300/ 968 574 

757 ou através do email: clubedeemprego@casadopovocalheta.com.  
 

Lançamento do livro: Como Inovar - a minha primeira empresa é o meu primeiro emprego 

 

No próximo dia 25 de junho, o Prof. Vasconcellos e Sá, um dos 

mais qualificados e procurados Gurus da gestão nacional e 

internacional, irá estar presente na Madeira para o lançamento 

do seu livro Como Inovar - a minha primeira empresa é o meu 

primeiro emprego. 

Este livro é um guia de como fazer um plano para criar uma 

primeira empresa. Trate-se de um livro eminentemente prático 

que se foca quer no o que há a fazer (os passos a seguir), quer no 

como (as técnicas para implementar na prática cada passo) e pode 

ser utilizado de um de três modos: 

- como manual para uma disciplina de empreendedorismo; 

- para um projeto que se queira desenvolver; 

- como simples leitura de quem queira criar a sua empresa como 

primeiro emprego. 

 

 

Inscreva-se já! 

Instituto do Emprego da Madeira, IP-RAM  

Clara Pereira ou Susana Pereira 

Tel.: 291 213 260/1 

Email: dppe@iem.gov-madeira.pt 

Mais do que a apresentação do livro, a sessão irá permitir criar 

um diálogo com a juventude para que criem o seu próprio 

emprego, contando-se com a participação de jovens, de 

professores do ensino básico, secundário e universitário e da 

comunidade empresarial. 
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A sessão organizada pelo IEM para o próximo dia 25 de junho pelas 11h00, irá contar ainda com as intervenções 

do Dr. João Welsh, renomado empresário da Região, e da Dra. Rubina Leal, Secretária Regional da Inclusão e 

Assuntos Sociais. 

 

O IEM aprovou mais 160 mil euros de incentivos à criação da própria empresa 

 

No passado dia 21 de maio o IEM celebrou contratos de concessão de incentivos para a criação de 11 novas 

empresas, por desempregados, contemplando um total de 18 novos postos e trabalho.  

A estes projetos corresponde um apoio global do IEM de 160,4 mil euros, desagregado em apoio complementar 

ao investimento, concedido a fundo perdido pelo IEM, no valor de 86,6 mil euros e os diversos prémios à criação 

de postos de trabalho, que ascendem a 73,8 mil euros. 

As entidades beneficiadas inserem-se nas mais variadas áreas de atividade, desde o comércio de Bordado 

Madeira, à instalação elétrica e canalização, como se pode observar no quadro abaixo: 

 

 Promotor(es) Atividade  

 Teresa Maria Azevedo Comércio de produtos regionais para turistas  

 António Luís Gonçalves Mediação de seguros  

 Roberto Paulo Andrade 
Exposição temática e comércio de bens de aguardente de 
cana 

 

 José Miguel Castro Comércio de equipamento audiovisual  

 José Roberto Correia Atividades de animação turística  

 Cristina Maria da Silva Atividades de contabilidade e auditoria, consultoria fiscal  

 João Vitor Vasconcelos Comércio de computadores e programas informáticos  

 João Miguel Gouveia Instalação eléctrica / canalização  

 Elena Marilú Velar Rodrigues Comércio a retalho de produtos alimentares  

 Dinarca Anica Freitas e Alberto Gonçalves Produção e comércio de peças em alumínio  

 Cláudia Filipa Correia Comércio de produtos com Bordado Madeira  

 

Desde janeiro de 2015, o IEM já aprovou 367,8 mil euros para a criação de 20 projetos empresariais, que 

preveem a criação de 38 novos postos de trabalho. 

 

 

Xª edição do Encontros com o Futuro Profissional 

 
A Xª edição dos Encontros com o Futuro Profissional, promovida pelos Clubes de Emprego e UNIVAS da Madeira 

chegou ao fim, após ter percorrido 6 concelhos da região, nomeadamente Calheta, Ribeira Brava, Funchal, 

Câmara de Lobos, Santana e, por fim, Santa Cruz. 
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Os Encontros permitiram a sensibilização da população em geral, especialmente aos alunos da escola e aos 

utentes dos Clubes de Emprego e UNIVA das Região, registando grande afluência, ao longo da sua realização.  

No total, contou-se com a participação de 30 entidades, e com o apoio de estabelecimentos de ensino e outros 

parceiros, a quem agradecemos toda a colaboração, simpatia e amizade evidenciada ao longo de todo o evento. 

 

 

 

Veja aqui os testemunhos de responsáveis de 

entidades participantes na Xª edição dos 

Encontros com o Futuro Profissional 

 

 

Foto: Exposição no Centro Cívico do Estreito de 

Câmara de Lobos. 

 

 

Rede Eures: «O teu primeiro emprego EURES» abre possibilidades na Alemanha 

 

Em apenas sete meses, uma equipa do programa «O teu 

primeiro emprego EURES» (YfEj) ativa no sul da Alemanha 

ajudou 65 jovens da Grécia, de Espanha, da Roménia e de 

Portugal a encontrar novas oportunidades de emprego no 

setor da saúde e em PME especializadas em assistência a 

idosos. 

 

Ler mais >> 

 

- Visite o Portal Eures e saiba mais sobre o programa “O teu 

primeiro emprego Eures”. 

 

 

 

 

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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