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O Presidente do Governo Regional inaugurou o novo espaço Crepe Mania Madeira, no Funchal 

 

O Presidente do Governo Regional, Dr. Alberto João Jardim, 

inaugurou na passada sexta-feira dia 18 de julho, o novo 

espaço de restauração “Crepe Mania”, no Funchal, próximo 

da Escola Secundária Jaime Moniz. 

A empresa foi criada por uma desempregada, Ana Cláudia de 

Oliveira, com o apoio do Instituto de Emprego da Madeira 

através do Programa de Estímulo ao Empreendedorismo de 

Desempregados. Trata-se de um investimento total de 

55.000 euros, dos quais 46.500 foram financiados pelo IEM, 

tendo proporcionado a criação de 5 postos de trabalho, 

ocupados por desempregados.  

A especialidade deste novo empreendimento é a confecção 

e venda de crepes, nomeadamente o designado “crepe suíço 

no palito”, um exclusivo deste estabelecimento. No entanto, 

também se pode encontrar na Crepe Mania, para além dos 

crepes tradicionais (doces e salgados), uma variedade de 

bolos, doces, gelados e bebidas. 

 

 

 

 

 

O Governo Regional da Madeira já apoiou 223 projetos 
de desempregados para criar emprego 
 

O Dr. Alberto João Jardim elogiou a capacidade 

empreendedora da promotora, referindo que o apoio do 

Governo Regional, concedido através do IEM, tem sido 

fundamental para incentivar a iniciativa dos desempregados, 

que ao criarem o seu próprio negócio, contribuem 

significativamente para dinamizar a economia, e criar novos 

postos de trabalho. 

O Presidente do Governo Regional da Madeira fez ainda 

questão de destacar o impacto destes apoios, essenciais às 

atividades em fase de arranque, que no caso presente 

ascendeu a cerca de 85% do total do investimento realizado, 

ou seja 46.500 euros. 

“O Instituto de Emprego da Madeira, já apoiou, nos últimos cinco anos, 223 projetos de desempregados para 

criação das suas próprias empresas e emprego, o que se traduziu na criação de 399 postos de trabalho, o que é 

muito importante neste momento”. 

 

Saiba mais sobre os apoios do IEM à criação do próprio emprego e empresas: PEED | CPE 
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Links de interesse 

Rua da Boa Viagem, 
36 
9060-027 FUNCHAL 
Tel.: 291 213 260/1 
Fax: 291 220 014 
E-mail: 
emprego@iem.gov-
madeira.pt 

 

 

Estão abertas as candidaturas ao Programa Experiência Jovem 

para colocações de setembro a fevereiro 
DE 15 A 30 DE JULHO 

 

Se é uma entidade privada e está disponível para proporcionar uma 

experiência de trabalho a jovens, nos meses de setembro 2014 a fevereiro 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 

 

Ação de informação sobre os apoios à criação do próprio emprego / empresas 

 

O IEM continua a realizar ações de divulgação dos programas de emprego.  

Data/Hora 
- 29 de julho, às 15h00 

- 09 de setembro, às 15h00 

Aproveite para colocar as suas 

dúvidas. Inscreva-se! 

Instituto de Emprego da Madeira 

Dr. Feliciano Perestrelo  

Tel.: 291 213 260/1 

Email: dppe@iem.gov-madeira.pt 

 

Local Rua da Boa Viagem, 36 - Funchal 

Temas 

- Programa de Estímulo ao Empreendedorismo de 
Desempregados  

- Criação do Próprio Emprego, por beneficiários de 
prestações de desemprego 

 

O IEM está disponível para realizar estas sessões a grupos organizados, por solicitação dos interessados 

 

O IEM no Porto Santo: conheça alguns projetos empresariais que o IEM já apoiou 

 

Snack-bar O Jocker 
 

Aqui os clientes sentem-se entre amigos 
 

O Jocker nasceu em 2012, para colmatar uma necessidade 

que Andreia Pereira Dias sentiu ao longo dos seus anos de 

experiência em unidades hoteleiras na ilha dourada, 

alternados com períodos de desemprego: ser um local onde 

os empregados dos hotéis se sentissem em casa. 
 

Numa ilha de forte sazonalidade e centrada no turismo, 

este snack-bar procura cativar a população local e regional 

deslocada, apostando num ambiente familiar, descontraído 

e solidário.  

 
 

Andreia Dias, proprietária de O Jocker 
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No 3º ano de atividade, a promotora diz com segurança que 

valeu a pena. À partida, a Andreia já tinha plena consciência 

da forte sazonalidade a que se iria sujeitar e já contava com 

“muito sacrifício e muito trabalho. Mas nada disto me 

surpreendeu. Só não contava com o machismo que ainda 

vigora na nossa sociedade e que se revelou ser uma das 

minhas maiores dificuldades. Mas agora, passados 3 anos, 

já me respeitam e esta situação está ultrapassada. Agora 

estamos bem, mas ainda tenho dificuldade em contratar 

alguém. Sou exigente e é preciso ter muita confiança. Para 

já, faço eu tudo com apoio da minha família.” 

 

Que importância teve o apoio do IEM? 

Enorme. Sem ele era impossível. O IEM foi o ponto nº 1 do 

arranque. Podemos ter uma boa ideia mas temos de ter um 

incentivo para iniciar. Quando decidimos arriscar nem 

sempre é o melhor momento e precisamos de algo que nos 

leve a avançar. Recebi muito apoio dos técnicos do IEM, 

apesar de muitas pessoas me dizerem para desistir. Destaco 

especialmente o Dr. Feliciano, cujo apoio que foi para além 

de toda a burocracia e que me motivou para nunca desistir. 

 

Qual a receita do seu sucesso? 

Conhecer as necessidades dos clientes e colmatá-las. 

Aqui falamos com os clientes, somos como uma 

família ou como psicólogos, pois são muitas vezes 

pessoas que não estão com a sua família e que 

querem distrair-se um pouco, e conviver com outros 

colegas. Apostamos também nas atividades lúdicas, 

na música e karaoke, nas festas temáticas e em 

eventos tradicionais, marcando as datas e criando um 

ambiente descontraído. Estamos bem localizados, 

com mais de 400 trabalhadores em hotéis próximos, 

mas não é só isso, temos algo mais. 

 

Que conselhos deixa aos empreendedores do Porto 

Santo e Madeira? 

Confiem no sistema. As pessoas que trabalham no 

sistema sabem o que fazem e podem ajudar-nos de 

verdade. De resto, já se sabe, nos primeiros 5 anos 

abdicar de tudo e estar preparado para tudo. 

 

- Veja a página do snack-bar O Jocker no facebook 

- Saiba mais sobre os apoios do IEM à criação do próprio emprego e empresas: PEED | CPE 

 

 

 

 

Bem-vindo ao mundo do silêncio 
 

Em 2006, Miguel Matos veio para o Porto Santo para ser instrutor de mergulho durante os meses de verão, atividade 

que exercia ocasionalmente a par da sua carreira de Consultor Informático, em Lisboa. Estava num momento de 

transição em termos profissionais e o mergulho era um dos vários projetos que equacionava abraçar.  
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Assim, quando ao fim de algum tempo na ilha dourada 

surgiu a oportunidade de assumir a escola de mergulho, 

decidiu (juntamente com um grande amigo seu) arriscar e 

criar a Rhea Dive, recorrendo ao apoio do IEM. 

Ao longo destes anos, a escola tem vindo a crescer. As 

perspectivas de crescimento baseadas na abertura de dois 

empreendimentos turísticos não se concretizaram, mas o 

Miguel quis continuar a aposta que fez, por gostar tanto 

do Porto Santo, por acreditar nesta ilha e por acreditar 

que está a fazer a diferença com a sua presença. 

Em 2014, o nível de atividade já possibilitou-lhes contratar 

um novo elemento, como efetivo, novamente contando 

com o apoio do IEM. Segundo Miguel Matos, “continua a 

ser uma luta, sobretudo devido ao isolamento. Embora 

mantenhamos a atividade ao longo de todo o ano, há 

muita diferença entre o inverno e o verão. Apesar de há 

muito ter necessidade de ter outro colaborador, só agora 

pude contratar alguém. Dado que os meus colaboradores 

têm de ter formação específica e um considerável grau de 

autonomia para exercer as diversas funções da empresa, 

manter um regime de contratos a termo não me daria 

uma estabilidade e tranquilidade necessária”. Com este 

reforço, vou poder dedicar-me mais à parte empresarial 

da Rhea Dive e encontrar novas formas de esbater o 

efeito da sazonalidade. 

 

Qual a receita do seu sucesso? 

Bom, temos vindo sempre a crescer mas muito depende 

do que poderá ser feito para promover Porto Santo como 

destino turístico, sobretudo do envolvimento público.  

Penso que o segredo do meu “sucesso” traduz-se nestas 

palavras: Exigência, Organização, Inovação, Trabalho e 

(muita) paciência.  

Eu tenho conseguido manter-me operacional porque faço 

questão de manter um elevado grau de exigência de 

qualidade: dos serviços prestados; na organização geral 

dos processos; na procura de inovar não só a nível 

logístico mas também em novos segmentos de clientes. 

 

 

 
 

Luís Matos, proprietário da Rhea Dive 

 

Procurem com imaginação algo para os turistas ou para 

os locais. Prestem serviços de apoio, invistam na 

formação pessoal, convençam os empresários locais 

que não precisam de contratar serviços ou pessoas de 

fora.  

Este ano, registo com agrado o aumento da atividade 

comercial na praia, ora através do reforço de produtos 

já existentes, ora no aparecimento de novos serviços 

que diversificam a oferta, fazendo com que os turistas 

não voltem a dizer, erradamente, “no Porto Santo não 

há nada para fazer”. Quanto mais tivermos para 

oferecer ao turismo, melhor será para todos. 

 

Que importância teve o apoio do IEM? 

Mesmo se não tivéssemos tido o referido apoio nós 

teríamos avançado, mas sem dúvida alguma, o facto de 

o termos conseguido ajudou-nos e permitiu dar um 

acréscimo de qualidade à Rhea Dive. Aproveitei 

também o apoio financeiro para contratar um 

colaborador, de forma permanente, deste modo 

permite-me compensar todo o processo de formação 

que o colaborador irá necessitar. Um tipo de apoio 
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Que conselhos deixa aos empreendedores do Porto 

Santo? 

Sei que é muito difícil, não há muitos clientes para 

“alimentar” as empresas. Apenas posso aconselhar que 

identifiquem muito bem o que as pessoas procuram, 

mesmo sabendo que a dimensão da ilha não permite um 

desenvolvimento forte.  

muito bem-vindo às empresas em Porto Santo seria o 

de poder não pagar a TSU durante o inverno. Com esse 

montante e com as necessárias garantias, poder-se-ia 

manter mais colaboradores durante mais tempo, 

poupando nas prestações sociais, estimulando a 

formação profissional interna, mantendo uma 

população ativa, ocupada e menos deprimida. 

 

- Veja a página do Facebook da Rhea Dive 

- Saiba mais sobre os apoios do IEM à criação do próprio emprego e empresas: PEED | CPE 

- Saiba mais sobre o Programa de Incentivos à Contratação 

 

 

FORA DA CASCA PETSHOP 

 

Não vendo alternativa a vários anos de desemprego, 

José Rodrigues decidiu criar o seu próprio emprego, 

abrindo a sua loja de animais de companhia no Porto 

Santo. 

Este empresário aceitou responder a algumas questões, 

deixando-nos o seu exemplo e experiência, numa região 

marcada pela dupla insularidade. 

 

- O que o levou a avançar com o seu projeto? 

Avancei para a criação do meu posto de trabalho, 

porque não se me afigurava que tão próximo voltaria a 

ter trabalho devido à crise que atravessa o nosso país e 

por arrasto, a Madeira. 

 

- Que formação ou experiência detinha para 

desenvolver este projeto? 

A experiência foi a de muitos anos de trabalho, 

sobretudo em cargos de gestão de compras e armazém. 

Esta ideia surgiu-me por ser criador de aves e pequenos 

roedores e deparar-me com dificuldade em obter vários 

artigos. Depois de conversar com vários criadores, vi que 

havia um nicho de mercado com potencialidade e que 

estava a ser mal explorado no Porto Santo. Para além de 

oferecer um serviço mais completo que os concorrentes, 

começando desde logo pelos animais, eu apostei num 

atendimento exclusivo com conselhos de criação e bem-

estar dos animais, na entrega ao domicílio, no 

 

 

 

- Quais foram as maiores dificuldades que encontrou 

até ao momento? 

As maiores dificuldades são mesmo as financeiras, 

devido ao desemprego que grassa na ilha de Porto 

Santo. 

As pessoas estão a cortar nos gastos. Os transportes de 

mercadoria para Porto Santo são caríssimos, o que leva a 

que se reflita no preço final. 

 

- Qual pensa que é o segredo do seu sucesso? 

Trabalho, trabalho e mais trabalho. 

 

- Que evolução foi tendo, qual a situação atual e as 

perspectivas de futuro? 

Quanto a situação atual, estou preocupado com o 

futuro, vivo o dia-a-dia a fazer contas para honrar os 

meus compromissos.  
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tratamento e acompanhamento dos animais na ausência 

dos donos, tudo a um preço competitivo. 

 

- Que importância teve o apoio obtido através do IEM? 

O apoio do IEM que tive foi o terem-me pago, de uma só 

vez, o montante do subsídio de desemprego a que teria 

direito se estivesse desempregado por três anos, o que 

acredito que teria acontecido. Recorri a um empréstimo 

bancário para financiar o resto do investimento. 

 

-Veja a página do Facebook da loja Fora da Casca 

- Saiba mais sobre os apoios do IEM à criação do próprio 

emprego e empresas: PEED | CPE 

 

- Está satisfeito por ter tomado a decisão de avançar 

com a sua empresa? 

A decisão de avançar com a empresa acabou por 

compensar mais pela saúde mental que pela financeira, 

pois pelo menos tenho uma ocupação. 

 

- Deixa algum conselho às pessoas que estejam 

atualmente a ponderar criar o seu próprio emprego? 

O conselho que posso deixar às pessoas que estejam a 

pensar em criar o seu posto de trabalho é só que 

pensem muito bem no projeto que querem desenvolver, 

pois abrir um negócio nesta altura é muito difícil, mas, 

com trabalho e muito sacrifício, vamos levando. 

 

Sessão de informação: A importância das redes sociais na procura ativa de emprego 

 

O Clube de Emprego da Ponta do Sol em parceria com a UNIVA da 

Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, do Funchal, irá realizar 

diversas sessões de informação sobre a importância das redes 

sociais na procura ativa de emprego. 

Para além deste tema, será explorado o programa Erasmus + 

Juventude em Ação, desenvolvido pela União Europeia para todos 

os jovens dos 13 aos 30 anos, com o objetivo de criar 

oportunidades para todos os jovens independentemente da sua 

localização e do seu acesso à informação. 

Este programa é gratuito e universal e gere os fundos europeus até 

2020 para as áreas da juventude, da educação não formal, da 

mobilidade, do voluntariado, da cidadania, das políticas de 

juventude e das parcerias estratégicas. 

 

 

Para saber mais contacte: 

Clube de Emprego do Centro de Cultura e Recreio 

Pontassolense 

Dra. Susana Caetano 

Tel.: 291 976 605  

Email: clubedemprego-p.sol@hotmail.com 

 

UNIVA da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco 

Dra. Tânia Freitas 

Tel.: 291 701 700  

Email: univazarco@gmail.com 
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A procura de emprego: Vi@s - O portal de orientação português 

O portal de orientação vi@s foi criado e gerido pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional para 

desenvolver e rentabilizar a capacidade de autogestão da carreira dos cidadãos e para a atuação de profissionais de 

orientação, professores e pais. Este portal possui conteúdos interativos divididos em 4 áreas: 

 

VI@ COMPETÊNCIAS PARA O 
TRABALHO 

Interrogue-se sobre as suas 
competências e desenvolva-as 

VI@ CONTACTO PROFISSIONAL 

Conheça e desenvolva as Técnicas 
de Procura de Emprego 

 

VI@ EXPLORAÇÃO 

Prepare-se para antecipar e 
realizar com sucesso as mudanças 

que ocorrem na vida. 

VI@ EMPREENDEDORISMO 

Desenvolva a sua capacidade para 
superar obstáculos, assumir 

riscos, e transformar situações 
adversas em oportunidades. 

 

 

- Consulte aqui o Portal vi@s 

 

Os Programas de Emprego: A opinião das entidades apoiadas 

 

A satisfação global das entidades apoiadas no âmbito dos programas 

de emprego do IEM corresponde ao nível de “Bom”, tendo-se 

alcançado um grau de satisfação médio de 4,0 numa escala de 1 a 5, 

salientando-se que 95,3% das entidades gostariam de voltar a 

beneficiar destes apoios. 

 

Este resultado foi apurado através de um inquérito online a todas as 

entidades que beneficiaram de um apoio do IEM, através de um 

programa de emprego, entre outubro 2013 e abril 2014. Neste 

questionário destacou-se a satisfação com a Utilidade dos apoios do 

IEM de que beneficiou, para a sua entidade (4,4), o Atendimento pelos 

técnicos especializados (4,2) e a Relevância do apoio do IEM na 

criação efetiva de emprego e no reforço da empregabilidade (4,1). 
 

 

Para além da resposta às questões colocadas, foram recolhidas diversas sugestões, entre as quais se destacam a 

necessidade de simplificação/modernização processual e administrativa e de maior celeridade nas respostas, sendo 

áreas em que o IEM se propõe melhorar continuamente, mas também as várias solicitações de prolongamento da 

duração das participações nos programas. 

 

Agradecemos a colaboração de todos os que preencheram o inquérito online, dando um contributo importante para 

que possamos melhorar os nossos serviços. 
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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. 

Os melhores RUMOS para os Cidadãos da Região 

 

 

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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