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Estão abertas as candidaturas (de 15 a 31 de julho) ao Programa Experiência Jovem 

para colocações de setembro de 2015 a fevereiro de 2016 

 

Se é uma entidade privada e está disponível para proporcionar uma 

experiência de trabalho a jovens, nos meses de setembro de 2015 a 

fevereiro de 2016, 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 

 

 

Conferência motivacional: E você aceita o desafio? 

 

O Dr. Adelino Cunha, administrador da empresa I HAVE THE POWER é um 

conhecido Coach e Orador Motivacional a nível nacional e internacional.  

Vem à Madeira realizar duas conferências motivacionais a convite do IEM, 

pro bono, destinadas principalmente a desempregados, para que o sucesso 

fique de facto ao alcance de todos. 

Adelino Cunha é autor de 4 livros. Escreveu sobre como triunfar e ser 

coach de treinadores de futebol da 1ª liga; de jogadores; de empresários, 

de estudantes e jovens, e revela que ter êxito é simples e pode ser 

aprendido e treinado. 

Venha aprender como treinar as suas capacidades de relacionamento, 

liderança e comunicação; como tornar-se uma pessoa mais determinada e 

feliz, a acreditar mais em si e a ganhar o respeito dos outros. 

Dia 20 de Julho, no auditório da UMa, Largo dos Jesuítas 

1ª sessão: 10h30  12h30   |   2ª sessão: 15h00 – 17h00 

 

 

Adelino Cunha 

CoachOrador motivacional 

Empresário  Escritor 

Consultor de empresas 

As inscrições são gratuitas e limitadas. Inscreva-se já! AQUI 
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Rua da Boa Viagem, 36 
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Tel.: 291 213 260/1 

Fax: 291 220 014 

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

 

Histórias de sucesso: A Soul Dress 

 

 

 

 

Faça do seu dia um instrumento para o sucesso 

Viviane Ferreira trabalha no meio do comércio de pronto-a-vestir 

desde muito jovem, tendo assumido cargos de gestão e supervisão 

de loja. 

Quando em 2013 ficou desempregada devido a um processo de 

redução de custos, já tinha adquirido uma larga experiência em 

diversos segmentos, marcas e áreas operacionais. 

Com o apoio do IEM, a Viviane abriu a Soul Dress, no Funchal.  

Como decidiu avançar com este projeto? 

Com 30 anos e um filho pequeno, deparei-me com 

imensas dificuldades em voltar ao ativo, visto que o 

País atravessava uma enorme crise económica e eu já 

não correspondia aos critérios de juventude e de 

disponibilidade exigidos pelas empresas às quais 

estava a candidatar-me. Depressa percebi que teria 

muitas dificuldades para voltar a exercer as minhas 

funções nessa área. 

Sempre tive o desejo de ter o meu negócio, mas achava 

muito complicado. No entanto, na situação em que 

estava, vi que teria de ser esse o meu caminho.  

Eu sou uma pessoa ativa e empenhada e sei que 

possuo um conjunto de preceitos que considero 

essenciais para ser um bom empreendedor.  

Conclui que poderia estar preparada para me 

aventurar numa empresa em nome próprio e assumir 

as funções de gestão da mesma. 

Eu sabia que poderia beneficiar de um apoio do IEM 

para criação do meu próprio emprego, pois conhecia 

uma pessoa que tinha obtido um outro apoio do IEM 

para a sua atividade, e decidi candidatar-me. 

Quais foram as suas maiores dificuldades? 

Apesar da candidatura no IEM ter avançado muito 

bem, e de terem sido sempre muito prestativos nas 

dúvidas que foram surgindo, houve sempre muitas 

dificuldades.  

Qual é o segredo do seu sucesso? 

Considero que o segredo do sucesso é foco e disciplina. 

Tudo depende de decisões, confiança e persistência. 

A minha prioridade nesse projeto foi sempre criar algo 

que atendesse as necessidades do mercado tradiciona.  

Posso dizer que, o resultado tem correspondido as 

expectativas, as pessoas têm aderido graças a um 

trabalho árduo e contínuo. Dia após dia é visível o 

crescimento da Soul Dress. 

A estratégia definida baseia-se na representação de 

marcas nacionais e internacionais e sobretudo na 

comercialização de modelos onde a originalidade marca 

a diferença. 

 

Loja Soul Dress - Rua Ivens n° 19 

Funchal (próximo ao C.C.Dolce Vita) 
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Tudo foi muito trabalhoso desde a conceber a ideia, po-

la em prática, até à conclusão final do projeto. Houve 

muitos contratempos e imprevistos que adiaram por 

várias vezes a abertura da loja. Foi muito complicado 

conseguir o espaço ideal, concluir os processos 

contratuais e tratar de todas as burocracias. 

São várias as fases pela quais temos que passar. 

Fazemos muitas previsões mas as coisas nem sempre 

são concluídas a tempo e hora como prevíamos . 

Por outro lado, a dificuldade na contratação de pessoal 

é enorme. 

É muito complicado conseguir uma pessoa com as 

características que pretendemos pois as funções são 

muitas e a expectativas também, principalmente por se 

tratar de uma empresa pequena e jovem que depende 

totalmente do entusiasmo dos seus funcionários para 

otimizar o seu crescimento e rentabilidade. 

 

- Siga a página de facebook da Soul Dress 

- Saiba mais sobre o PEED - Programa de Estímulo ao 

Empreendedorismo de Desempregados 

 

Quais são as suas perspectivas de futuro? 

Espero poder vir a apostar em mais diversidade de 

produto para melhor atender às necessidades 

apresentadas até ao momento. 

Neste momento tenho muitos projetos, mas nada ainda 

concluído. Só posso dizer que o futuro será para avançar 

e continuar. 

 

Que conselho deixa aos desempregados que têm uma 

ideia de negócio? 

Acredite em si próprio, não mude o seu percurso ou deixe 

de lado o seu entusiasmo só porque as condições não são 

as ideais ou as mais favoráveis. 

"Ser um empreendedor é executar os sonhos, mesmo 

que haja riscos. É enfrentar os problemas, mesmo não 

tendo forças. É ter consciência de que quem vence sem 

obstáculos triunfa sem glória. É não esperar uma 

herança, mas construir uma história..." - Viviane Ferreira 

 

Histórias de sucesso: A TRAVEL4U - Agência de Viagens 

  

 
 

Marisa Freitas e Jeanelle Fernandes,  
promotoras da agência de viagens TRAVEL4U 

 

 

TRAVEL4U – Agência de Viagens 

Unindo distâncias 

Marisa e Jeanelle trabalhavam juntas numa agência de viagens 

quando uma reestruturação de custos lançou-as para o 

desemprego. 

Com uma década de experiência nesta área e cerca de 4 anos a 

trabalharem lado-a-lado, estas promotoras decidiram aproveitar o 

momento e criar a sua própria agência de viagens, a TRAVEL4U. 

Aberta desde janeiro de 2014, a TRAVEL4U oferece um serviço à 

medida do cliente, com qualidade e excelência, sempre aliado à 

simpatia, rigor, transparência e conhecimento. 
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Como surgiu a ideia do vosso projeto? 

A ideia da abertura da TRAVEL4U surgiu após um 

período de reflexão e ponderação, tendo em conta a 

situação de desemprego em que nos encontrávamos. 

Inicialmente começou com uma brincadeira entre 

colegas, aliada à necessidade que sentíamos de abraçar 

um novo projeto e ter algo nosso. Uma vez que a nossa 

aérea de conhecimento era as viagens e o turismo fomos 

em busca de novos desafios. 

Não tiveram receio de apostar numa área que estava a 

mostrar algumas dificuldades? 

Pensamos que muitas dificuldades das agências maiores 

têm a ver com uma gestão mais pesada, inflexível. Nós 

sabíamos que sendo uma agência mais pequena 

poderíamos dedicar mais tempo ao cliente e fornecer um 

serviço mais personalizado, teríamos melhor gestão de 

custos e poderíamos adaptar-nos melhor à 

sazonalidade. 

Sabemos que avançar com uma empresa nesta altura de 

crise é sempre um grande risco, mas optámos por 

apostar numa área em que tínhamos todo o 

conhecimento necessário e uma década de experiência. 

Foi importante terem avançado em sociedade? 

Sim, foi decisivo e uma excelente opção para nós. 

Nenhuma de nós poderia estar sozinha numa agência, 

teríamos sempre de contratar alguém, e essa pessoa 

nunca teria a disponibilidade, o empenho e a 

responsabilidade que nós sentimos.  

Por estarmos juntas, partilhamos as nossas angústias e 

receios e melhoramos as nossas decisões. Fazemos 

sacrifícios pessoais de forma natural, porque é nosso 

projeto. Não temos horário fixo e atendemos clientes 

telefonicamente nas nossas casas, ao fim de semana, 

aos feriados, quando for preciso. 

Como está a correr o vosso projeto e que perspectivas 

têm para o futuro? 

Passado 1 ano, podemos já dizer que conseguimos 

cobrir os nossos custos. Temos muito cuidado com a 

gestão de custos e com a sazonalidade, não fazemos 

gastos desnecessários nesta fase.  

Consideramos que está a correr bem e esperamos 

continuar a melhorar devido à divulgação “boca-a-

boca”. Já tivemos clientes que voltaram a contratar-nos 

e vários outros que vieram por indicação, apesar de 

ainda estamos a começar.  

Estarmos sempre disponíveis para os clientes é uma 

grande mais-valia face aos nossos concorrentes. Cada 

vez mais nos apercebemos que a melhor publicidade é 

um cliente satisfeito. 

Estamos aptas para ir de encontro às necessidades dos 

nossos clientes, desde as viagens de negócios, lazer, 

congressos, cruzeiros, aluguer de viaturas, até 

excursões, peregrinações e escapadinhas na Ilha.  

Mantemos acordos comerciais com parceiros locais e 

recetivos internacionais, o que nos permite oferecer um 

vasto leque de opções a preços competitivos. 

Que conselho deixam aos desempregados que têm 

uma ideia de negócio? 

O conselho que deixamos a quem tem uma ideia de 

negócio é: “Sejam persistentes e persigam os vossos 

sonhos, nunca desistindo à primeira contrariedade. “ 

Vale a pena acreditar na persistência e na mudança e 

nós somos a prova disso! 

- Visite o portal da TRAVEL4U e siga-nos no facebook 

- Saiba mais sobre o PEED - Programa de Estímulo ao 

Empreendedorismo de Desempregados 
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Como descrevem a vossa relação com o IEM? 

Se não fosse o IEM não sabemos se teríamos 

avançado. Não tínhamos um plano B. Hoje estamos 

mais aliviadas graças ao apoio que recebemos. 

Naturalmente que os projetos para serem elegíveis 

necessitam de respeitar alguns requisitos 

relacionados com valores, investimentos e 

credibilidade da iniciativa. Contudo, com o excelente 

e contínuo acompanhamento dos técnicos do IEM 

que sempre nos ajudaram, aconselharam e 

dissiparam as muitas dúvidas que iam surgindo, 

nasceu a TRAVEL4U - Agência de Viagens, Lda. 
 

 

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 

 

A Rede EURES ajudou Sara Andrade a encontrar uma profissão cheia de magia 

  

Sem conseguir encontrar emprego na sua área de formação, Sara Andrade decidiu abraçar uma oportunidade 

divulgada pela Rede EURES: trabalhar Disneyland Paris.  

Leia aqui o testemunho de quem arriscou mudar de vida. 

“Em 2013, após terminar o estágio profissional na Madeira, as oportunidades de trabalho tornaram-se escassas, 

principalmente na minha área de formação - Engenharia do Ambiente. 

Depois de intensificar o conhecimento da língua 

francesa, decidi concorrer, em abril ao recrutamento da 

Disneyland, divulgado através da Rede EURES.  

O processo terminou com uma entrevista em Lisboa e 2 

semanas depois chegou a boa notícia que tinha sido 

selecionada.  

Tem sido uma experiência fantástica, embora no início, 

como é natural, tive de habituar-me a “um mundo 

novo”. Comecei por ter formação e um contrato de 6 

meses, com renovação por contratos de 3 meses.  

 

Sara Andrade com a sua 1ª equipa de trabalho da Disneyland 
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No início estive a trabalhar na área da restauração, mas 

neste momento já tive outras experiências, na receção, 

informação aos visitantes e outras. 

Penso um dia voltar à minha área de formação, talvez 

frequentando o mestrado aqui em França, mas neste 

momento pretendo ficar cá, uma vez que ficarei a 

pertencer aos quadros da Disneyland na próxima 

renovação do contrato. 

Estou muito grata por ter tido o apoio da minha família, 

amigos e da Rede EURES - Madeira, pois já aprendi 

muito com esta experiência e trabalhar numa região 

como Paris é extraordinário.  

Estou a contribuir para magia que a Disney proporciona 

aos seus visitantes.  

Como dizem cá: Faire rêver, c’est un métier” 

 

Sara Andrade na Disneyland 
 

 

Se quer saber mais sobre a Rede Eures, visite o Portal 

Eures ou dirija-se aos serviços do IEM na Rua do 

Hospital Velho. 

 

O IEM aprovou mais 127,7 mil euros de incentivos à criação da própria empresa 

No passado dia 19 de junho o IEM celebrou contratos de concessão de incentivos para a criação de 10 novas 

empresas, por desempregados, contemplando um total de 14 novos postos e trabalho.  

A estes projetos corresponde um apoio global do IEM de 127,7 mil euros, desagregado em apoio complementar 

ao investimento, concedido a fundo perdido pelo IEM, no valor de 65,7 mil euros e os diversos prémios à criação 

de postos de trabalho, que ascendem a 62,0 mil euros. 

As entidades beneficiadas inserem-se nas mais variadas áreas de atividade, desde os serviços de estética, à 

restauração, ao comércio de produtos informático ou à reparação e manutenção de máquinas e equipamentos, 

como se pode observar no quadro abaixo: 

 

 Promotor(es) Atividade  

 João Maurício Freitas e Jordão Jardim Restauração tipo tradicional  

 Clério Velho da Silva Reparação e manutenção de máquinas e equipamentos  

 Marília Freitas Silva Comércio de produtos cosméticos  

 Laura Nivalda Silva Manicura e pedicura  

 Laura Mariana Leça Esteticista, manicura, pedicura e massagista  

 Maria Natália Faria Comércio de produtos para pastelaria  

 Marta Susana Freitas Comércio de produtos alimentares tradicionais portugueses 
(queijos, enchidos, azeite, vinhos...) 

 

 Nuno Miguel Silva Comércio de peças automóveis  

 José António Sousa Mediador de seguros  

 Rui Alberto Romão Comércio de produtos informáticos  
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Desde janeiro de 2015, o IEM já aprovou 484,6 mil euros para a criação de 29 projetos empresariais, que 

preveem a criação de 51 novos postos de trabalho. 

 

A Rede EURES: Conheça o novo Portal Drop’pin 

Drop’pin é um novo sítio web lançado pela Comissária Europeia para o Emprego, Assuntos Sociais, Competências 

e Mobilidade Laboral, em junho de 2015.  

Este portal tem por objetivo ajudar os jovens de 

toda a Europa a descobrir oportunidades de 

aumentar a sua empregabilidade, aproximando-os 

das organizações que as oferecem. 

As oportunidades são muitas e variadas, incluindo 

aprendizagens, estágios, coaching 

(acompanhamento), tutoria, cursos de línguas e 

apoio na mudança para outro país da UE 

(inclusivamente nas opções de alojamento).  

Os jovens podem carregar os seus currículos, 

candidatar-se e classificar oportunidades, bem 

como tornar-se ativos na comunidade de pares da 

Drop'pin através da partilha de experiências. 

 

 

Através da Drop’pin empresas e organizações têm uma forma de mostrar o que podem proporcionar aos jovens, 

enquanto que as entidades do ensino e formação podem desenvolver novos programas que permitam ajudar os 

jovens a estar aptos para a vida profissional. 

Visite o sítio web da Drop'pin e descubra o novo local para partilhar oportunidades para os jovens europeus. 

(texto adaptado do boletim informativo EURES & You 5/2015) 
 

 

 

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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