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Estão abertas as candidaturas ao Programa Experiência Jovem
para colocações de janeiro a junho de 2017!

O IEM passou a publicar diversos indicadores do Mercado de Emprego por Concelhos

“Quem se importa?” - O IEM apoia a apresentação do filme recomendado pela UNESCO

O valor de entrada é de 3€ e reverte na totalidade para a Fundação do Gil.

Os bilhetes à venda: Lojas do Diário de Notícias  Receção do Casino da Madeira/Sala de Jogos 
Fórum Madeira, Balcão de Informações   Lojas Gavião Madeira - Marina    Loja Quicksilver - Rua Câmara Pestana, 3

JUNTE-SE A NÓS NUMA DAS SESSÕES JÁ AGENDADAS

Saiba mais

Consulte o boletim aqui

Saiba mais sobre este projeto aqui

“QUEM SE IMPORTA” é mais do que um filme. É um movimento 
social que inspira as pessoas a transformarem o mundo!
“QUEM SE IMPORTA” apresenta 18 histórias de empreendedorismo 
social e entrevista alguns dos mais importantes líderes sociais do 
planeta. Entre eles o prêmio Nobel da Paz, Muhammad Yunus, e o 
fundador da Ashoka, Bill Drayton, principal organização do Terceiro 
Setor. Pessoas brilhantes com ideias inovadoras, que partilham com 
o público a alegria que sentem por terem uma missão de vida, suas 
visões de futuro e as suas soluções para um mundo sustentável e 
mais justo.

BOLETIM MENSAL POR CONCELHOS

Sala de Congressos do 
Casino da Madeira

20 de Novembro,
domingo,

pelas 18:00h

23 de Novembro,
quarta-feira,
pelas 20:00h

23 de Novembro,
quarta-feira,
pelas 10:45h

Centro Cultural John dos Passos, Ponta do Sol

Até 30 de novembro!

http://www.iem.gov-madeira.pt/In%C3%ADcio/EntidadesEmpresas/ProgramasdeEmprego/PessoasColetivasdeDireitoPrivadocomFinsLucr/ProgramaExperi%C3%AAnciaJovem/tabid/264/Default.aspx
http://www.iem.gov-madeira.pt/In%C3%ADcio/EntidadesEmpresas/ProgramasdeEmprego/PessoasColetivasdeDireitoPrivadocomFinsLucr/ProgramaExperi%C3%AAnciaJovem/tabid/264/Default.aspx
http://www.iem.gov-madeira.pt/In%C3%ADcio/Estat%C3%ADsticas/BoletimMensal/tabid/247/Default.aspx
http://www.iem.gov-madeira.pt/In%C3%ADcio/Estat%C3%ADsticas/BoletimMensal/tabid/247/Default.aspx
http://www.iem.gov-madeira.pt/LinkClick.aspx?fileticket=n1SYA233f/c=&tabid=56
http://www.facebook.com/quemseimportaofilme


Histórias 
de Sucesso!

Em maio de 2016, Fátima e Mara 
Mendonça, mãe e filha, abriram juntas a 
loja Oficina do Couro, na rua das Pretas 
- Funchal, especializada na restauração 
e transformação de produtos de pele e 
materiais similares.

Na Oficina do Couro dá-se uma nova 
vida àqueles bens de qualidade ou valor 
sentimental que já não apreciamos ou 
se deterioraram com o tempo e uso. 
Sapatos, malas e casacos rejuvenes-
cem, ganham novas cores, novo brilho, 
transformam-se radicalmente.

Nesta oficina as duas artesãs fazem 
também peças em couro por encomen-
da, sempre ao gosto do cliente particu-
lar ou empresarial, desde os porta-cha-
ves, malas, porta garrafas, capas de 
menus às peças de mobiliário, gravan-
do-as com carimbos de relevo.

Fátima: Eu e o meu marido trabalhamos 
e fomos sócios gerentes de uma 
empresa de fabrico de produtos em 
couro. Infelizmente tivemos de fechar 
pois a globalização diminui muito a 
procura por parte das empresas nossas 
clientes. Fiquei desempregada por 
quase 10 anos. Foi muito, muito compli-
cado. 

Ao longo dos anos fui fazendo forma-
ções diversas até que surgiu uma opor-
tunidade de fazer um programa ocupa-
cional como administrativa, a minha 
área de formação. 
Fazer o programa de 9 meses foi muito 
importante para mim. Nessa altura 
percebi que teria de fazer tudo o que 
fosse possível para mudar a minha 
situação e não voltar para o desempre-
go no fim do programa. 

Percebi também que eu tinha uma arte 
que me valorizava face às outras pesso-
as, que o meu futuro teria de passar 
novamente pelo trabalho no couro, 
embora de outra forma. 

A crise, que diminuiu os orçamentos 
familiares, e o facto de a moda estar a 
mudar cada vez mais depressa fizeram-
-me concluir que a transformação e 
recuperação de peças para particulares 
poderia ser a aposta certa para recupe-
rar também a minha profissão.

O apoio dos meus colegas no programa 
e a participação em duas conferências 
motivacionais que o IEM apoiou deram-
-me o ânimo de que eu necessitava para 
criar o meu próprio emprego e melho-
rar a minha vida.

Mara: Após o 12º ano fiz uma formação 
em mediação de seguros, que incluiu 
matéria sobre empreendedorismo. 
Enquanto ouvia só pensava que não 
existia motivo nenhum que me impedis-
se de retomar o negócio que já fora dos 
meus pais e para o qual eu sempre tive 
um jeito especial. 

Poder contar com a minha mãe era uma 
oportunidade a não perder. 

Como explica a promotora Fátima 
Mendonça: 

“Quem não tem alguma peça como um 
sapato, uma mala, que gostaria que 
voltasse a ficar como novo, ou que 
tivesse uma cor ou um pormenor 
diferente? Um casaco ou saia de pele 
ou napa que ficaram apertados? Tantas 
vezes é simplesmente impossível 
encontrar o que pretendemos, quando 
já possuímos algo que pode ser trans-
formado, recuperado... A quem já não 
aconteceu comprar algo que passado 
algum tempo já não lhe agrada? 

Com um pequeno investimento é possí-
vel recuperar uma peça que nos agrada 
ou transformá-la, torná-la mais moder-
no e “na moda”.“

Fátima e Mara Mendonça, promotoras da Oficina do Couro

A arte do Couro ao seu serviço

Como surgiu a ideia de abrir a Oficina do Couro?

https://www.facebook.com/oficinadocouro0
https://www.facebook.com/oficinadocouro0


Apesar de estarmos decididas, adiamos este projeto quando surgiu a 
possibilidade de fazer um estágio profissional apoiado pelo IEM na área 
dos seguros, de modo a que eu pudesse ganhar alguma experiência 
profissional na área administrativa e perceber se deveria ou não apostar 
nesta carreira. 

Nós somos as primeiras a saber que cada coisa leva o seu tempo para 
que tudo corra bem.

Como tem corrido o projeto desde que abriram portas em 
maio deste ano, e quais são as vossas perspectivas de 
futuro?

Mara: Podemos dizer que tem corrido bem, dentro do que 
seria de esperar para os primeiros meses de atividade. Ainda 
estamos a aprender em várias áreas e às vezes não obtemos 
o ganho previsto e demoramos mais do que desejaríamos.

Felizmente podemos dizer que temos bastante trabalho. 

Fátima: A nossa maior dificuldade neste momento é dar 
resposta aos pedidos, sobretudo porque os nossos proces-
sos de fabrico ou recuperação precisam de tempo. É 
frequente termos de fazer várias intervenções numa peça 
para obtermos um bom resultado final. Não basta apenas 
aplicar uma camada de tinta, por exemplo. Fazemos tudo 
manualmente, e temos de orçamentar, coordenar com outros 
materiais e outros profissionais, como o sapateiro para subs-
tituição de capas... Tudo consome muito tempo.

Gostaríamos de contratar mais uma pessoa mas 
estamos muito limitadas uma vez que essa pessoa 
teria de ser saber trabalhar com couro. Não pode ser 
apenas um vendedor de loja. 
Quanto ao futuro… Neste momento, o volume de arran-
jos que temos não nos permite apostar na angariação 
de clientes empresariais ou na aposta no setor turísti-
co. Sabemos que há mercado para o nosso trabalho, 
mas não conseguimos fazer tudo de uma só vez...

Não é comum uma jovem com menos de 25 anos dedicar o seu futuro 
profissional ao artesanato. Mara, neste momento está segura da sua 
opção?

Mara: Sem dúvida, estou satisfeita com esta aposta e acredito que será 

Qual é o principal fator para o vosso sucesso?

Fátima: Diria que se resume a sermos verdadeiramente artesãs, ou 
seja, investimos muito na qualidade do nosso trabalho e permitimos ao 
nosso cliente a personalização total do produto. Fazemos tudo manu-
almente, ao gosto de quem nos procura. 

Mara: Quanto à qualidade, procuramos garantir que quem recebe o 
nosso produto ficará satisfeito, agora e com o passar do tempo, pois 
as peças em que trabalhamos são duradouras. No trabalho com couro 
não podemos cometer um único erro, fica tudo à vista. O nosso cliente 
valoriza a qualidade em geral e em particular o produto que nos traz.

A personalização das peças é fundamental, não só para responder 
ao gosto pessoal do cliente, mas também porque o mercado não dá 
uma resposta adequada a todas as pessoas. 

Por exemplo, no caso dos sapatos, ter um pé, perna ou tornozelo mais 
largo ou mais estreito, pode reduzir bastante as opções de compra. 
Facilmente conseguimos uma solução para os mais diversos casos. 
Por outro lado, o cliente empresarial precisa de produtos personaliza-
dos para a sua atividade, como as capas de menus nos restaurantes, 
ou para oferta aos clientes, como chaveiros ou bases de copos.

O apoio do IEM foi importante para iniciarem este projeto?

Fátima: Sim, foi fundamental. Necessitávamos de fazer vários investi-
mentos que de outro modo não teriam sido possíveis. Foi mais uma 
oportunidade única.

Personalização e transformação de artigos

Recuperação de artigos deteriorados

futuro profissional. O gosto pelo trabalho com couro já faz parte de mim. 
Sinto um prazer enorme nas tarefas de criar, recuperar e transformar 
peças e sinto que é o que me distingue dos outros profissionais. Num 
escritório eu seria apenas mais uma pessoa.

Criação de artigos personalizados



Limpeza e pintura de artigos em pele

Deixam algum conselho aos desempregados que tenham uma ideia de 
negócio?

Mara: Que avancem com um projeto numa área em que sejam bons, em que 
façam a diferença face aos outros. Todos temos um dom, algo que sabemos 
fazer bem e que nos dá prazer. 

Fátima: Procurem o apoio do IEM e não deem ouvidos a toda a gente, que as 
dúvidas destroem a nossa iniciativa. Pelo contrário, espero que possam benefi-
ciar de conferências motivacionais, como eu, ou de contactar com pessoas 
que vos possam motivar e partilhar experiências. Precisamos de ganhar 
confiança para avançar.

A Movi Go é uma jovem empresa madeirense que oferece um 
serviço de transporte de passageiros, incluindo crianças, e de 
todo o tipo de bens. 

Em funcionamento desde abril de 2016, com o apoio do IEM, a 
Movi Go é a alternativa ao desemprego que ameaçava ser uma 
constante na carreira de Duarte Dinis, um jovem madeirense 
licenciado em serviço social.

Saiba mais sobre o Programa
de Estímulo ao Empreendorismo de Desempregados

 Viste a página de facebook da Oficina do Couro

Histórias 
de Sucesso!

Duarte Dinis, promotor da Movi Go

Transportamos confiança

Este empreendedor destaca: “Empresas, famílias e grupos de amigos 
precisam muitas vezes de uma solução para um transporte específico, 
seja para levar as crianças à escola ou às atividades porque os horários 
não são compatíveis ou porque ficaram temporariamente sem carro, para 
irem juntos fazer uma levada na serra ou ir a um jantar/evento/arraial sem 
preocupações, para fazer o transporte de bicicletas até um percurso de 
montanha... 

A Movi Go é a solução ideal para um transporte seguro, confortável, 
disponível e pontual.”.

Como surgiu esta ideia?

Quando estudei em Lisboa via constantemente carrinhas 
a levar as crianças para escola de manhã. Era um serviço 
muito utilizado no meu bairro. Também era muito comum 
ver as carrinhas das compras do supermercado a fazer 
entregas. 

Eu sempre gostei de carros e sabia que não existem estes 
serviços por cá, embora sejam cada vez mais necessários, 
com as famílias a passar mais tempo no trabalho e os 
idosos mais isolados. Por exemplo, sabia que por cá há 
muitas pessoas que são obrigadas a ir às compras de táxi 
por falta de alternativa. 

Na madeira há também um bom mercado nos transportes 
de grupos relacionados com o turismo e eventos, de trans-
fers entre aeroporto-hotel-levadas, etc.

Como licenciado na área social está satisfeito com este 
novo rumo profissional?

Sim, sem dúvida. Comecei com este projeto porque tinha 
de me desenrascar. Hoje não me imagino a abandonar o 
meu projeto por algo noutra área, por mais empolgante 
que possa ser. A motivação que retiro de gerir o meu 
próprio negócio é enorme e há muito investimento finan-
ceiro e pessoal neste projeto. Vejo que será o meu futuro.

https://www.facebook.com/oficinadocouro0
http://www.iem.gov-madeira.pt/In%C3%ADcio/Desempregados/ProgramasdeEmprego/ProgramadeEst%C3%ADmuloaoEmpreenddeDesempregados/tabid/269/Default.aspx
https://www.facebook.com/movigo.pt


O apoio do IEM foi importante para avançar com este projeto?

Sim, mas eu teria avançado de qualquer maneira. Teria de recorrer mais ao 
empréstimo bancário, se possível, em vez de beneficiar deste apoio que não 
tenho de reembolsar.

Deixa algum conselho aos desempregados com uma ideia de negócio?

Quem tiver uma ideia tem de lutar pelas coisas, sem medos. Antes de avançar, é preciso avaliar se a ideia é rentável e 
procurar os apoios que existem, como os do IEM. É fundamental procurar o aconselhamento certo no início e ao longo 
do projeto. Eu informei-me muito bem sobre todos os passos e burocracias. 

E todos têm de ter a noção de que é preciso trabalhar muito para ter algo nosso.

Como têm corrido estes primeiros meses? Quais são as suas maiores 
dificuldades e qual é a estratégia para o futuro?

Desde que comecei tenho vindo a criar uma boa carteira de clientes, que 
recorrem várias vezes aos meus serviços. Para garantir a fidelização dos 
meus clientes eu tenho de ser muito cuidadoso, com o atendimento, o 
conforto e a segurança, mas sobretudo com a pontualidade. O serviço turís-
tico não tolera nenhum atraso. Quando o cliente chega quer ver a carrinha 
à espera deles, e o motorista sorridente. Prefiro perder algum serviço do 
que arriscar uma sobreposição. Com o tempo, confirmo que uma boa repu-
tação é a melhor aposta.

A maior dificuldade é sem dúvida gerir o tempo. Não só pela pontualidade 
mas também porque há tanto a fazer. Entre realizar os serviços de transpor-
tes, atender clientes, elaborar orçamentos, tratar de burocracias diversas, 
faço ainda um grande esforço para divulgar os meus serviços, ir ao encontro 
de empresas e clientes e promover o crescimento da Movi Go. Destaco que 
isto só tem sido possível graças à enorme ajuda da minha namorada, Catari-
na Nóbrega, que tem sido fundamental na área logística e administrativa. 
Sem ela não sei como faria. 

Quanto ao futuro… Neste momento, quero consolidar o meu lugar no 
mercado de transporte de passageiros e expandir os meus serviços com-
plementares. As coisas estão a correr bem e já comprei mais uma carrinha 
de 9 lugares. Estou a aguardar a aprovação do IEM para iniciar o programa 
PROJOVEM, que será o primeiro passo para a contratação de um novo 
colaborador. Quero ainda aprofundar o transporte e distribuição/entregas 
de bens e o serviço de estafeta para empresas e particulares, a que ainda 
não me pude dedicar suficientemente. 

Outra parte da estratégia de crescimento será desenvolver o site da Movi 
Go, permitindo fazer reservas dos meus serviços e estabelecer parcerias 
com outros agentes do turismo na Região.

Assim já pude fazer o investimento em mais uma carrinha para consolidar a 
minha oferta de serviços. Temos de ter disponibilidade para os clientes, 
senão procuram outra solução. Este apoio foi importante a vários níveis e 
conto com o IEM para me ajudar a crescer, por exemplo, com o PROJOVEM 
e outros apoios de que eu possa vir a beneficiar.

Visite a página de facebook da Movi Go Saiba mais sobre o Programa de Estímulo 
ao Empreendedorismo de Desempregados

http://www.iem.gov-madeira.pt/In%C3%ADcio/Desempregados/ProgramasdeEmprego/ProgramadeEst%C3%ADmuloaoEmpreenddeDesempregados/tabid/269/Default.aspx
https://www.facebook.com/movigo.pt
https://www.facebook.com/movigo.pt
https://www.facebook.com/movigo.pt


Publico-Alvo
Desempregados com habilitação entre o 9º e 12º ano

DIA / HORA

21 novembro
10:30 às 12:30

Promoção da autoestima e motivação

Técnicas de procura ativa de empregoe medidas de 
emprego do IEM

Entrevistas de emprego

24 novembro
10:30 às 12:30

25 novembro
14:30 às 16:30

TEMAS

Polos de Emprego

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.

Inscrições: Rua da Boa Viagem, 36, 1º piso | 291 213 260/1 | dppe@iem.gov-madeira.pt

A participação é gratuita mas sujeita a inscrição prévia

Polo de Emprego do Centro de Cultura e Recreio Pontassolense
Estrada Regional 222, n.º 166 | poloempregopsol@gmail.com 
291 976 605 | 964326731 | 912572012

Formação em Técnicas de procura de emprego, no Funchal 

I Workshop de Empregabilidade, nos Canhas

Nos próximos dias 24 e 29 de novembro, os Polos de Emprego da 
Sociohabitafunchal e da Casa do Povo de São Roque vão promover 
uma ação de formação sobre técnicas de procura ativa de emprego, 
no Centro Comunitário do Pico dos Barcelos, das 14:30h às 16:30h, 
no âmbito do projeto “Heróis da Casa”.

As 2 sessões irão abordar os seguintes temas/atividades:
   - Importância do Curriculum Vitae e da Carta de Apresentação e                                 
     como elaborá-los corretamente
   - A “Imagem” que eu transmito
   - Onde e como procurar emprego
   - Programas de Emprego
   - Gestão de Conflitos
   - Estilos de Comunicação
   - Técnicas de Entrevista
   - Simulação de Entrevista de Seleção

A participação é livre. INSCREVA-SE!

Polo de Emprego da Sociohabitafunchal: 291757000 | Centro Cívico de Santo António poloempregosociohabita@gmail.com

Nos próximos dias 21, 24 e 25 de novembro, o Polo de Emprego da 
Ponta do Sol dinamiza o I Workshop de Empregabilidade na Junta de 
Freguesia dos Canhas.

mailto:poloempregopsol@gmail.com
mailto:poloempregosociohabita@gmail.com


Sessão de apresentação sobre Microcrédito no Funchal 

No próxima dia 14 de dezembro, pelas 10:00h, realizar-se-á uma sessão de informação e esclarecimento sobre o 
acesso ao microcrédito, no Polo de Emprego Sindicato dos Trabalhadores na Hotelaria, Turismo, Alimentação, Serviços 
e Similares da RAM.

Esta ação, pretende disponibilizar a todos os desempregados uma 
linha de crédito ágil e simplificada para a concretização de projetos 
de investimento que visem a criação do seu próprio emprego, que 
tenham dificuldade em concretizar por falta de financiamento.

A entrada é livre. INSCREVA-SE!

Rua da Alegria n.º 31-1.º Esq. | 291 752 138 - 961 363 883 | poloempre-
go.sindhotelaria@gmail.com

O Instituto de Emprego da Madeira celebrou, nos passados dias 28 de 
setembro e 28 de outubro, 13 contratos de concessão, no âmbito do 
Programa de Estímulo ao Empreendedorismo de Desempregados 
(PEED).

Os 13 projetos aprovados irão criar 21 novos postos de trabalho, os 
quais serão apoiados em mais de 210,5 mil euros, dos quais cerca de 
93,9 mil euros em incentivos à criação de postos de trabalho e 116,6 
mil euros em apoio complementar para despesas de investimento.

O IEM celebrou contratos de concessão de incentivos para mais 18 novos projetos

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

Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais

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

Se desejar enviar alguma sugestão de artigo que gostasse de ver tratado 
ou comentar alguma publicação, por favor envie um email para 

newsletter@iem.gov-madeira.pt

Desde janeiro, o IEM, IP-RAM celebrou 89 contratos de concessão de incentivos correspondendo a com 163 novos postos 
de trabalho, apoiados num montante de cerca de 1.539,9 mil euros.

http://www.iem.gov-madeira.pt/In%C3%ADcio/Desempregados/ProgramasdeEmprego/ProgramadeEst%C3%ADmuloaoEmpreenddeDesempregados/tabid/269/Default.aspx
https://docs.google.com/forms/d/18nDlN3xerP3oZbtXAxhyl3Dvq1Ls_1hOeeu8MwPOZlk/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1ldaPhTAs-5xWAyQyinY6e1OrPQAzVhNWNL1oqgpux2M/viewform
http://www.iem.gov-madeira.pt/newsemprego/ne21/ne21.pdf
mailto:poloemprego.sindhotelaria@gmail.com
www.iem.gov-madeira.pt
newsletter@iem.gov-madeira.pt

