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O Instituto de Emprego da Madeira esteve presente na II Feira 

da Economia Social e Solidária, que decorreu de 31 de março 

a 2 de abril, promovido pela Secretaria Regional da Inclusão e 

Assuntos Sociais. 

Esta feira tem por objetivo dinamizar e imprimir visibilidade a 

projetos de economia social, promovidos por diversas 

entidades, na Região Autónoma da Madeira, na vertente 

social e solidária. 

A iniciativa constitui-se como uma mostra para o 3º setor na 

região, onde se insere um conjunto de organizações que 

buscam a satisfação de necessidades sociais. 

No primeiro dia do evento, foram celebrados 9 contratos de 

concessão entre o Instituto de Emprego da Madeira e 

desempregados inscritos neste instituto público, para o 

apoio a novos projetos empresariais que criam 22 novos 

postos de trabalho, ao abrigo do Programa de Estímulo ao 

Empreendedorismo de Desempregados (PEED). 

No 1º trimestre de 2017 o IEM, celebrou 21 contratos de 

concessão relativos a um igual número de projetos 

empresariais e a 38 novos postos de trabalho aprovados no 

âmbito do PEED, com o apoio financeiro a ascender aos 370 

mil euros. 



Polos de Emprego Rede Eures: Volta de apoio ao emprego 

Realiza-se no próximo dia 28 de abril das 09h30 às 12h15 no 

auditório do Instituto de Emprego da Madeira, uma nova  edição da 

"Volta de Apoio ao Emprego“. 

Esta iniciativa de divulgação de oportunidades de emprego e 

formação é promovida pela Representação da Comissão Europeia 

em Portugal em parceria com a Rede Nacional Europe Direct e a 

Rede EURES e contará a nível regional com a colaboração do 

Instituto de Emprego da Madeira e a participação do Centro 

Nacional Europass, do Fórum Estudante e da Startup Madeira. Esta 

edição contará ainda com a presença da Dr.ª Rubina Leal, 

Secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, na sessão de 

abertura. 

Serão abordados os seguintes temas: 

- Estágios profissionais na Europa 

- A Rede Eures: Mobilidade profissional da Europa 

- Apoio ao empreendedorismo by Startup Madeira 

- Corpo Europeu de solidariedade 

- Europasss: Vem fazer o teu CV 

- Soft skills: as 5 competências mais valorizadas pelos 

empregadores 

Entrada livre com inscrição obrigatória em: 

http://europedirectmadeira.wix.com/vae2017 

 

Polos de Emprego 

Entre os dias 3 e 22 de maio de 2017, os Polos de Emprego, 

unidades apoiadas pela Secretaria Regional da Inclusão e dos 

Assuntos Sociais, através do Instituto de Emprego da Madeira, irão 

realizar a segunda edição do Rumo ao Futuro Profissional. 

Este evento promove exposições em 6 concelhos da região, com o 

objetivo de concentrar diversas escolas de ensino e formação 

profissional, empresas de seleção de recursos humanos, entidades 

empregadoras em recrutamento e outros serviços de apoio aos 

desempregados, na região.  

Associado ao evento, serão realizadas diversas sessões temáticas 

para desempregados e empreendedores, haverá divulgação dos 

vários programas de emprego, assim como tertúlias e animação por 

parte de diversos convidados. 

Datas e locais das exposições: 

• 3 e 4 de maio - Funchal - Armazéns do Mercado 

• 9 de maio - Calheta - Casa das Mudas 

• 11 de maio - Santana - Centro Cívico 

• 16 de maio - Ribeira Brava - Biblioteca Municipal 

• 18 de maio - Santa Cruz - Escola do 2º e 3º Ciclo do Caniço 

• 22 de Maio - Câmara de Lobos - Biblioteca Municipal 

 

Para mais informações, contacte o seu Polo de Emprego. 

 Lista de contactos 

Esperamos por si! 

Rumo ao Futuro Profissional 

http://europedirectmadeira.wix.com/vae2017
http://europedirectmadeira.wix.com/vae2017
http://www.iem.gov-madeira.pt/LinkClick.aspx?fileticket=o9Vxl6Uhkjc=&tabid=319


Mara Abreu, promotora do  

Eu’génio – Centro de Aprendizagem 

O teu sucesso é a nossa missão! 

Mara Abreu, psicóloga especializada na área da 

psicologia da educação e orientação, sempre 

quis ajudar crianças e jovens com dificuldades 

de aprendizagem. 

Ao regressar do continente, após uma primeira experiência 

profissional, Mara Abreu deparou-se com um mercado 

trabalho saturado nesta área. Assim, apostou em formações 

complementares e em atividades alternativas que lhe 

permitissem desenvolver as suas competências e 

experiências no âmbito da educação e do desenvolvimento 

pessoal. 

Foi neste período que Mara Abreu ajudou a criar a 

Associação de apoio a Crianças e Jovens - AACJ, uma 

entidade sem fins lucrativos com o objetivo de prestar apoio 

psicológico e psicopedagógico a crianças e jovens com 

menos oportunidades. 

Através destas atividades conheceu Helena Teixeira, uma 

jovem professora de matemática que partilhava a sua visão 

de criar um verdadeiro centro de aprendizagem. 

Desta parceria nasceu o Eu’Génio – Centro de Aprendizagem, 

como um local que promove a aprendizagem autónoma e 

autorregulada de crianças e jovens, e pretende apoiar os 

pais, professores e técnicos ligados à educação no 

caminho para o sucessos dos alunos da região.  

Muito resumidamente, o Eu’Génio oferece serviços de 

apoio ao estudo (explicações), atividades de ocupação 

de tempos livres orientadas para a aprendizagem, e 

serviços de psicologia clínica e de educação. 

No apoio ao estudo, abrangemos alunos desde o 1º ciclo ao 

ensino profissional e universitário. Aqui procuramos dar 

ferramentas aos  alunos para que possam desenvolver a sua 

autonomia e organização no estudo, e claro, a compreensão 

dos temas tratados na escola. 

Nesta área temos muito que nos distingue dos demais. 

Desde logo e em termos concretos, temos um limite de 5 

alunos no máximo por cada professor, todos sentados à volta 

da mesma mesa. Procuramos explorar os pontos fortes de 

cada aluno, por exemplo através, da tutoria de pares em que 

os alunos se apoiam  mutuamente nas áreas em que são 

melhores. O aluno que domina a matéria explica-a ao que 

não a compreendeu e traz a abordagem de outros 

professores e escolas, cada vez mais importante com a 

implementação de provas nacionais.   

É claro que também há aqui, em simultâneo, um trabalho 

psicológico de valorização pessoal e de interação social. 

Nesta área é muito importante frisar que somos 

complementares à escola e não o seu substituto. Os 

nossos alunos não se “desligam” da escola, muito pelo 

contrário. 

Os alunos não podem simplesmente dizer “Não percebi 

nada”, têm de explicar-nos o método de ensino utilizado 

pelo seu professor e identificar a sua dificuldade na 

matéria. Temos um efeito positivo na forma como o aluno 

vive a sua escola, dando-lhe mais motivação e libertando-

o da ansiedade e frustração do insucesso. 

Com o Gabinete de Psicologia chegamos aos alunos 

com maiores dificuldades como por exemplo, a dislexia, 

disgrafia,  a hiperatividade com défice de atenção, entre 

outras.  

Cada criança tem as suas particularidades ou 

dificuldades, mesmo que não  sejam fáceis de “isolar”. Por 

exemplo, temos alunos do 1º ciclo com dificuldade na 

construção de textos, seja por receio de falhar, falta de 

imaginação ou outros fatores. Nós conseguimos ajudar 

recorrendo a jogos e a atividades divertidas, sempre 

reforçando a autonomia e autoestima do aluno.  

Para além das consultas, eu estou presente no centro 

ao longo do dia, o que me permite estar disponível para 

os pais e os nossos professores, identificar as dificuldades 

dos nossos alunos e atuar sobre elas desde logo com o 

professor do centro. Se necessário, desenvolvemos uma 

estratégia com os pais do aluno e outros profissionais. 

O que fazem no Eu’Génio - Centro de Aprendizagem e o 

que vos distingue? 

https://www.facebook.com/eugenio.aprendizagem/
https://www.facebook.com/eugenio.aprendizagem/


O Eu´Génio – Centro de Aprendizagem já tem mais de 2 anos de atividade. 

Como correu até agora? 

Interagimos e complementamo-nos no 

apoio que damos aos nossos alunos.  

Como fazemos de tudo no centro, 

damos logo respostas aos pais que nos 

procuram, conhecemos os alunos todos 

pelo nome e quais os aspectos e áreas 

a trabalhar com eles. 

Quanto às dificuldades posso dizer 

que gerir todas as etapas do projeto 

não foi tarefa fácil. Organizar materiais, 

gerir recursos humanos e cumprir todas 

as obrigações legais foi extremamente 

desafiante.  

No entanto, consegui ultrapassar todos 

os obstáculos com a ajuda de familiares 

e amigos que, para além de me terem 

ajudado a compor o espaço que hoje é 

o Eu’Génio – Centro de Aprendizagem, 

acreditaram no projeto e foram a melhor 

das publicidades.  

Hoje, apesar de todos os desafios, 

sou muito feliz no trabalho. Sinto que 

todos os dias aprendo algo com todos 

os pais, alunos e colaboradores que 

diariamente dedicam-se a um projeto  que 

deixou de ser apenas meu e da Helena, 

passou a ser de todos aqueles que 

desejam fazer a diferença no mundo da 

educação.  

Quero ainda referir que este projeto 

permite-me continuar com o trabalho da 

AACJ, no apoio às crianças e jovens 

com menos recursos, o que traz uma 

grande realização pessoal. 

Por tudo isto, acredito que vale a pena 

arriscar, seguir um sonho e depositar 

toda a nossa coragem, confiança e 

determinação no que fazemos.  

 
 

Com a integração do Gabinete de 

Psicologia no centro de estudos, 

promovemos o planeamento e 

organização do estudo, que são 

competências fundamentais para o 

sucesso escolar. Muitas vezes os 

jovens desistem ainda antes de 

começarem a estudar, porque não 

sabem como fazê-lo e têm medo de 

falhar. 

Por fim, refiro ainda que o Gabinete 

de Psicologia também  desenvolve 

atividades para fora do centro, como 

tertúlias, formações, workshops para 

pais e professores, mas também para 

os próprios alunos, sejam sobre 

métodos de estudo,  escrita criativa 

ou desenho, por exemplo. 

 

Na parte da ocupação de tempos 

livres, destaca-se sobretudo as férias 

geniais para crianças dos 5 aos 10 

anos com passeios e atividades de 

ciências, artes manuais, música, teatro, 

e desporto, realizadas sempre que 

possível ao ar livre.  

Em todas as atividades trabalhamos a 

aprendizagem e aplicamos os 

conhecimentos adquiridos na escola. 

Por exemplo, nas receitas culinárias 

trabalhamos a matemática e o 

português… 

No Eu´Génio fazemos questão de ter 

um laboratório de ciências, quer para 

os participantes das férias geniais quer 

para qualquer aluno do centro, que 

queira dispensar 10 minutos do seu 

tempo de estudo a explorar um tema 

ou uma curiosidade. 

Abri o Eu’Génio a contar com o apoio 

da professora Helena Teixeira. 

Juntas definimos estratégias, 

fizemos um estudo de mercado de 

forma a analisar a concorrência e 

assim, criar uma ideia de negócio 

inovadora na área da educação. 

Esta parte foi a mais fácil. 

Resolvi avançar como única 

promotora deste projeto pois mais 

cedo ou mais tarde a Helena iria 

querer ingressar numa escola, ter 

essa experiência. Fiquei à frente da 

gestão do projeto e a Helena 

assegurou desde logo às explicações 

de matemática. 

Numa primeira fase dedicamo-nos 

apenas às explicações. Mais tarde, 

quando já possuíamos os materiais 

necessários, pudemos avançar com 

as atividades de ocupação de tempos 

-livres e dar início às consultas de 

psicologia, aos workshops e 

formações para pais, técnicos e 

alunos. 

Fomos crescendo aos poucos, 

reorganizando-nos em função do 

número de alunos. Integramos a 

professora Liliana Fernandes, que 

contratamos também com a ajuda do 

IEM, para dar apoio aos alunos do 1º e 

do 2º ciclo. Para as restantes 

necessidades dos nossos alunos 

recorremos  a profissionais das diversas 

áreas. E agora estamos a iniciar o 

apoio aos universitários. 

Creio que poderemos reforçar o 

centro brevemente. No entanto, para 

isso temos de garantir um bom 

acompanhamento a quem vier, pois 

somos uma boa equipa de base e não 

apenas um conjunto de salas de aula.  

Eu’Génio – Centro de Aprendizagem 

Rua do Bom Jesus N.º 9, 3.º F, Funchal 

969 162 439 | 291 220 299 

eugenio.explica@gmail.com 

@eugenio.aprendizagem 
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Saiba mais sobre o Programa de Estímulo  

ao Empreendedorismo de Desempregados 

Quais são as suas perspectivas de 

futuro? 

Sem dúvida que iremos continuar a 

crescer. Temos vários projetos mas o 

que nos motiva mais é conseguir 

instalações com mais espaços, com 

um quintal e com uma cozinha.  

No entanto este um passo muito 

grande e a nossa localização atual é 

excelente. Queremos também chegar 

aos alunos dos outros conselhos da 

região. Existem muitas áreas para 

explorar e todas muito interessantes. 

Creio que para crescer vou novamente 

ter de deixar de reduzir as consultas 

de psicologia, pelo menos nos dias de 

semana. Mas também sei que é 

apenas uma fase e que a minha 

atenção tem de estar centrada no 

projeto. 

Deixa algum conselho aos 

desempregados empreendedores? 

Avaliem se a ideia é boa para a Madeira. 

Nem todas as boas ideias funcionam  

bem por cá. 

Façam uma lista de prós-e-contras, mas 

sem realçar o negativo. Se eu não fosse 

otimista nunca teria avançado.  

Esta lista servirá para vos preparar para 

o que terão de fazer. Apesar de eu 

estar consciente dos sacrifícios 

pessoais que teria de fazer e da falta de 

dinheiro nos primeiros tempos, eu não 

estava bem  preparada para toda a 

parte administrativa e de gestão de 

recursos que esta atividade implica. 

De resto, penso que a flexibilidade é 

muito importante. Por exemplo, se não 

conseguimos o local que queremos, 

porque a renda é muito cara, há que 

aceitar esta limitação e procurar uma 

coisa diferente. Não podemos bloquear. 

O apoio do IEM foi importante para 

avançar com o projeto? 

Sim, foi a melhor solução que encontrei 

quando decidi que queria criar o 

Eu´Génio – Centro de aprendizagem. 

Era a solução que apresentava menos 

riscos, que me dava mais segurança 

para avançar e foi realmente muito útil.  

Comecei com um projeto muito 

pequeno, mas mesmo assim, tive de 

usar todas as minhas economias para 

compor o espaço. Quando o apoio do 

IEM veio pude comprar materiais e 

começar a expandir  e melhorar os 

nossos serviços. 

Os técnico do IEM esclarecerem 

sempre todas as dúvidas que tive ao 

longo do processo. Para mim foi bom a 

todos os níveis. Até mesmo ter de 

defender o meu projeto na entrevista foi 

algo positivo para mim.  

Polos de Emprego Rede EURES: O programa REACTIVATE 

A Comissão Europeia está a preparar 

novos apoios destinados a desempregados 

com mais de 35 anos. 

Este programa vem completar os vários 

programas que já existem na União 

Europeia para apoiar o emprego jovem, 

para pessoas até aos 35 anos, de que são 

exemplos a Iniciativa Emprego Jovem e O 

Teu Primeiro Emprego EURES.  

O objetivo é facilitar a correspondência 

entre ofertas de trabalho de difícil 

preenchimento e candidatos 

qualificados de toda a Europa. 

O EURES Portugal é parceiro no projeto 

"Reactivate and Relocate" liderado pelo 

EURES Suécia, que prevê apenas apoios 

ao emprego. No entanto, ofertas de estágio 

ou aprendizagem podem ser cobertos por 

outros projetos no âmbito do Reactivate. 

Todas as candidaturas ao programa serão 

geridas e enviadas através do EURES. 

Os desempregados com interesse em 

participar neste projeto devem contactar um 

conselheiro EURES. 

 

 

 

Quem pode candidatar-se?  Que apoios pode obter? 

Desempregados registados 

no IEM, com mais de 35 

anos, com nacionalidade e 

residência de um país da UE 

28.  

Será dada prioridade aos 

desempregados inscritos há 

mais de 12 meses. 

 

 

• apoio na procura de emprego e colocação 

• financiamento das despesas de deslocação 

para comparecer a uma entrevista 

• apoio à relocalização para outro país por 

motivos profissionais 

• financiamento das despesas com formação 

linguística e reconhecimento de 

habilitações académicas e/ou profissionais 

• apoio extra para membros da família que 

também se relocalizem 

PMEs (máximo 250 

trabalhadores) legalmente 

estabelecidos num país da 

UE 28, à procura de 

trabalhadores com um perfil 

específico que não 

conseguem encontrar no seu 

próprio país 

• apoio ao recrutamento 

• apoio financeiro às PME para cobrir parte 

dos custos de um programa de integração 

destinado ao trabalhador recentemente 

contratado 

Mais informações em: 

https://www.arbetsformedlingen.se/Globalmeny/Other-languages/Reactivate-and-relocate.html 

Gabinete EURES - Rua do Hospital Velho, 26, Funchal - Telf.: +351 291 213260 – eures.madeira@iem.madeira.gov.pt 

http://www.iem.gov-madeira.pt/In%C3%ADcio/Desempregados/ProgramasdeEmprego/ProgramadeEst%C3%ADmuloaoEmpreenddeDesempregados/tabid/269/Default.aspx
https://www.arbetsformedlingen.se/Globalmeny/Other-languages/Reactivate-and-relocate.html
https://www.arbetsformedlingen.se/Globalmeny/Other-languages/Reactivate-and-relocate.html
mailto:eures.madeira@iem.madeira.gov.pt
http://www.iem.gov-madeira.pt/In%C3%ADcio/Desempregados/ProgramasdeEmprego/ProgramadeEst%C3%ADmuloaoEmpreenddeDesempregados/tabid/269/Default.aspx


Fábio Goes, promotor da FÁBIO GOES FIXAÇÃO 

Fábio Goes, promotor da FÁBIO GOES FIXAÇÃO 

Um projeto com boas amarras 
  

Com mais de 15 anos de experiência como 

vendedor / comercial e após mais de 4 anos como 

gerente de uma empresa bem-sucedida de 

comércio por grosso de ferragens, Fábio Goes viu-

se repentinamente sem trabalho. 

Nos anos que se seguiram, Fábio Goes apostou na sua formação 

profissional e procurou várias soluções diferentes para encontrar 

emprego. Apesar de todos os contactos realizados, não conseguia 

obter uma oportunidade de trabalho, muito menos alguma que lhe 

permitisse reaver a autonomia e responsabilidade que já detivera e 

apreciara. 

Quando, no acompanhamento que é dado aos beneficiários do 

Rendimento Social de Inserção, ficou a par dos apoios que o IEM 

concede aos desempregados empreendedores, rapidamente 

percebeu que a sua solução passaria por realizar o sonho antigo 

de ter o seu próprio negócio. 

Desde a infância que Fábio Goes tem um paixão pela pesca e por 

toda a vivência dos portos e da lota, que acompanhava sempre que 

possível. Foi no contacto direto com os armadores e pescadores 

que Fábio Goes percebeu que o mercado de apoio aos pescadores 

não estava devidamente explorado na região. Num setor de 

atividade fundamental à região da Madeira, este desempregado 

encontrou uma aposta de futuro para a sua carreira.  

Aberta desde abril de 2016, a Fábio Goes é uma empresa de 

comercialização de ferragens de fixação e de artigos 

relacionados com a pesca profissional ou recreativa. 

Fábio Goes, promotor da FÁBIO GOES FIXAÇÃO, 

Como surgiu a ideia de criar um negócio nesta área? 

Eu sempre gostei desta área e como ando neste meio desde 

pequeno e acabo por conhecer muita gente.  

Com a experiência que adquiri no meu trabalho anterior, percebi 

que o único grande fornecedor de material e utensílios de pesca da 

região praticava preços excessivos e que não respondia a todas as 

necessidades destes profissionais. 

Portanto, sabia que poderia oferecer uma boa concorrência e 

angariar clientes com alguma rapidez. 

Senti que já tinha adquirido experiência suficiente para iniciar um 

projeto meu, porque era eu quem fazia tudo no meu último 

emprego, inclusivamente com grandes sacrifícios pessoais e 

familiares.  

A Fábio Goes fornece um conjunto alargado de produtos de apoio 

à pesca, desde as mais diversas ferragens para embarcações, às 

cordas, anzóis, e destorcedores, até ao material de uso pessoal 

como as luvas, botas e fatos.  

Este empreendedor considera-se um verdadeiro aliado destes 

profissionais e destaca com orgulho a entrega direta em todos os 

portos da ilha, com serviço SOS 24 horas, que lhe permite estar 

a par das necessidades dos seus clientes, poupar-lhes um tempo 

precioso em momentos de grande atividade e garantir uma relação 

de confiança. 

 

Centro Comercial Veiga Pestana,  
R/C Fração J, Rua Alferes Veiga Pestana 

291 220 789 /  96 547 08 63 

fabiogoes@live.com.pt 

SERVIÇO SOS 24 HORAS  
EM TODOS OS PORTOS DA ILHA  

mailto:fabiogoes@live.com.pt


Sim, foi mesmo fundamental pois eu já estava 

desempregado há algum tempo e tinha 

inclusivamente feito investimentos em 

formação que não deram frutos. Eu já tinha 

pensado nesta solução e já tinha falado com 

um contabilista, mas assustei-me com o que 

me pediram. Penso que se não existisse este 

apoio não teria avançado. É uma grande 

ajuda mas não é suficiente, tive de recorrer ao 

crédito bancário e mesmo assim não pude 

começar como queria.  

Felizmente, o Dr. Décio Lopes do IEM e a Dra. 

Elisabete Nunes do Millennium BCP, 

acreditaram em mim e deram-me a 

oportunidade que eu procurava.  

Quero dizer que houve pessoas que me 

desaconselharam esta ajuda do IEM, porque 

iria obrigar a comprovar despesas e fornecer 

documentação durante o tempo de 

acompanhamento. Mas eu não tive dúvidas 

em avançar. Para mim foi um bom apoio. 

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

O meu gabinete de contabilidade deu-me um 

grande apoio para toda a burocracia exigida 

no arranque do negócio e na sua gestão 

corrente. 

Agora, passado algum tempo, as coisas estão 

a correr bem e conto novamente com o apoio 

do IEM para contratar mais um colaborador. 

Mas tenho ainda de dizer que sem o apoio da 

minha família, nada disto teria sido possível. 

A minha esposa é o meu pilar neste projeto. 

Ela incentivou-me sempre a arriscar e a 

avançar com este projeto. 

Também os meus sogros foram um enorme 

apoio no tempo em que estive desempregado 

e deram-me muita força com esta ideia. Aliás, 

se não fosse a ajuda deles não teria 

conseguido obter o financiamento bancário 

que necessitava, para completar o apoio do 

IEM. 

 
Quais foram as suas maiores dificuldades, pontos fortes e perspectivas de futuro? 

Bem, a minha maior dificuldade é também o 

meu ponto forte: é a gestão do stock. Temos 

de construir uma reputação junto de 

fornecedores para poder beneficiar de crédito 

e de prazos de pagamentos mais dilatados. 

Por outro lado, os meus concorrentes 

fornecem com pagamento a 30 ou 60 dias. 

Para lhes fazer frente tenho de aguentar este 

peso. Garanto que isto não é fácil para quem 

está a começar, o dinheiro vai faltando e é 

preciso saber geri-lo muito bem. 

Hoje, ainda não me posso dar ao luxo de ter 

artigos mais caros parados, à espera de 

serem vendidos. Mas tenho conseguido ter o 

que é necessário num fluxo constante de 

entradas e saídas e fazer encomendas 

especiais rapidamente. Neste campo tenho 

muitos planos para o futuro, quero representar 

novas marcas na região e assegurar as falhas 

de fornecimento de concorrentes que se têm 

agravado nos últimos tempos. 

É claro que só sei destas coisas porque ando 

na rua, com os meus clientes, e conheço bem 

o meu trabalho. 

Faço as contas da empresa, tomo conta de 

todos os aspectos e procuro conhecer bem os 

produtos que comercializo, saber tudo o que é 

feito nesta área. Ou seja, sou um pouco 

desconfiado e muito curioso.  

Outra dificuldade que senti no início foi 

encontrar um colaborador. Não podia estar 

sozinho neste ramo. Após algumas entrevistas 

resolvi dar uma oportunidade a um jovem que 

queria mesmo trabalhar, apesar de ele não ter 

os conhecimentos necessários nesta área. 

Felizmente posso dizer que está a correr bem. 

No fundo, eu acredito que a flexibilidade e a 

vontade de trabalhar são tudo o que é preciso 

para termos sucesso.  

Eu, por exemplo, como os meus principais 

clientes passam muito tempo no mar, comecei 

a apostar noutro tipo de clientes para as peças 

de fixação que comercializo. Hoje já sirvo 

várias carpintarias e serralharias. É um 

mercado que conheço das minhas experiências 

profissionais anteriores. Também aqui há boas 

perspectivas de crescimento para quem saiba o 

que faz e consiga dar uma boa resposta. 

Não se arrepende de ter iniciado esta 

atividade? 

Não, nunca. É claro que há altos e baixos, que 

este negócio ainda é recente, mas está a 

crescer. Eu não vou deixar isto ir abaixo.  

Esta foi a minha oportunidade e eu tenho 

muito gosto pelo que faço. Parece loucura 

mas adoro realmente o stress de ter esta 

responsabilidade toda. Ter concorrentes só 

me dá mais motivação. Tive saudades disso.  

Apesar de continuar a fazer muitas horas e 

carregar as preocupações sempre comigo, 

mesmo em termos de vida pessoal e familiar 

está a ser a boa opção para mim, pois pude 

contratar pessoal em quem tenho confiança. 

Que não tenham medo e que arrisquem. Que oiçam primeiro o que os 

outros têm a dizer mas que não se deixem influenciar demasiado. Há 

que ouvir todas as partes antes de tomar decisões e saber dos apoios 

que existem.  

E também é preciso saber pedir ajuda quando é necessário. 

 

Deixa algum conselho deixa aos desempregados que têm uma 

ideia de negócio? 

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


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 | 291 200 137 | dppe@iem.madeira.gov.pt 

Polos de Emprego 

Iniciação à informática para procura de emprego, 

em São Vicente 

O Polo de Emprego da Câmara Municipal de São Vicente vai 

promover duas ações de formação dedicadas ao Uso de Ferramentas 

Informáticas na Procura de emprego. 

Esta ações combinam a aprendizagem das ferramentas informáticas de 

forma combinada com as técnicas de procura ativa de emprego. 

Após esta formação de iniciação à informática, os desempregados que 

participarem nesta ação deverão estar familiarizados com o computador e 

possuir novas competências básicas que lhe permitirão compor um 

currículo com recurso a um processador de texto, realizar pesquisas de 

emprego online, preencher e submeter currículos online e produzir textos 

informativos, que facilitem a transmissão da informação. 

Estas ações decorrem ao longo de 10 sessões: 

Início Local Horário 

5 de maio 
Ponta Delgada 

Junta de Freguesia de Ponta Delgada 

quartas-feiras 

14h às 17h 

10 de maio 
São Vicente 

Escola B+S D. Lucinda Andrade 

sextas-feiras 

10h às 13h 

o  IEM irá promover  a Gala do Empreendedor 

A Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais e o 

Instituto de Emprego da Madeira, vão organizar no próximo 

dia 13 de maio no Centro de Congressos do Casino da 

Madeira, a 1ª Edição da Gala do Empreendedor (com prémios 

por categorias a desempregados que criaram a sua empresa 

com o apoio do Instituto de Emprego da Madeira). 

Este é um espaço de encontro entre os vários 

empreendedores, de motivação e reflexão num ambiente que 

se pretende festivo. Contará com a presença de promotores, 

empresários, e de diversos agentes do setor público e 

privado.  

Durante a Gala será feita a entrega de prémios de cada 

categoria.  

Mais detalhes em breve! 

 

Informações: Polo de Emprego da CMSV, no Paços do Município | 291 848 025 | poloempregocmsvicente@gmail.com  

mailto:poloempregocmsvicente@gmail.com
http://www.iem.gov-madeira.pt/In%C3%ADcio/Desempregados/ProgramasdeEmprego/ProgramadeEst%C3%ADmuloaoEmpreenddeDesempregados/tabid/269/Default.aspx


“QUEM SE IMPORTA?”  

Filme recomendado pela UNESCO 

A Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, através do 

Instituto de Emprego da Madeira, lançou no passado dia 2 de 

fevereiro, um projeto-piloto de Capacitação em “Desenvolvimento 

Web”, um programa de formação e capacitação que pretendeu 

abranger desempregados preferencialmente com grau de licenciatura 

ou superior nas áreas de Tecnologias de informação e Comunicação. 

O objetivo primordial desta formação é dotar os formandos de 

competências tecnológicas e incentivar a requalificação profissional 

mediante a concretização de um projeto final e estágio na ACIN.  

Associado a esta parceria, foi lançado o desafio aos formandos para 

o desenvolvimento de um microsite que potenciará a divulgação das 

empresas criadas no âmbito do PEED - Programa de Estímulo ao 

Empreendedorismo de Desempregados, tendo sido possível a 

visualização do trabalho já desenvolvido neste âmbito durante a visita 

que a Sra. Secretária da Inclusão e Assuntos Sociais, Dra. Rubina 

Leal, a Sra. Presidente do Instituto de Emprego da Madeira, Dra. Rita 

Andrade e o Sr. Vogal do Instituto de Emprego da Madeira, Dr. Rafael 

Lopes fizeram  à ACIN Academy , nas instalações da ACIN iCloud 

Solutions, no passado dia 5 de abril. 

Projeto piloto em Desenvolvimento Web 

Curso de Empreendedorismo na Escola do Galeão 

O Instituto de Emprego da Madeira, em parceria com a Fundação do Gil, irá 

apresentar o filme “Quem se Importa”, no próximo dia 20 de abril, no Porto Santo. 

Este é um filme realizado por Mara Mourão que mostra o trabalho de 18 

empreendedores sociais, cujas ideias já transformaram milhões de vidas.  

Recomendado pela UNESCO, esta longa metragem ganhou o prémio de melhor 

documentário no DocMiami International Film Festival, tendo sido ainda 

selecionado oficialmente para outros festivais. Mais do que um filme, este 

documentário está a mostrar-se um verdadeiro movimento social. 

Serão promovidas 2 sessões, abertas ao público em geral, no Pavilhão Multiusos 

e, para que possa abranger o maior número de pessoas, será realizada uma 

sessão no período da manhã, a ter início às 10h30, e uma sessão no final da 

tarde, pelas 18h30. 

Associado a esta parceria com a ACIN, a Secretária Regional da Inclusão e dos Assuntos Sociais, através do IEM, 

IP-RAM, lançou o desafio aos formandos, para o desenvolvimento de um microsite que potenciará a divulgação 

das empresas criadas no âmbito do programa PEED – Programa de Estímulo ao Empreendedorismo de 

Desempregados  

Este microsite, em fase de desenvolvimento, permitirá aos futuros empreendedores desempregados e ao público em 

geral, o acesso a informação sobre os diferentes ramos de atividades apoiados, a sua localização e o funcionamento do 

PEED. Por outro lado, com este microsite, as empresas apoiadas pelo IEM, terão a oportunidade de reforçar a sua 

presença na Web, divulgando o seu negócio e promovendo todos os seus serviços e produtos.  

O Instituto de emprego criou uma parceria com a Escola Dr. Eduardo 

Brazão de Castro com o objetivo de disponibilizar uma formação 

modular em empreendedorismo aos desempregados que manifestam 

interesse em avançar com uma ideia de negócio.  

Esta iniciativa tem como principal objetivo ajudar os potenciais 

empreendedores a adquirir conhecimentos e competências básicas do 

mundo empresarial, transformando uma ideia numa oportunidade de 

negócio que permita ultrapassar a situação de desemprego e dinamizar a 

economia regional.  

Para a primeira ação de formação, que iniciou no passado dia 23 de março, o IEM procedeu a um processo de seleção junto 

de todos os desempregados que participaram nas sessões de esclarecimento acerca do PEED – Programa de Estímulo ao 

Empreendedor Desempregado, disponibilizadas nas suas instalações, tendo sido possível encaminhar 18 formandos com 

habilitações entre o 3º ciclo do ensino básico (9º ano) e o ensino secundário (12º ano). 

Para mais informações contacte os serviços do Instituto de Emprego da madeira ou inscreva-se para uma das sessões de 

informação abertas ao público, todas as sextas-feiras, às 14h00 no auditório do IEM.  

 



O Instituto de Emprego da Madeira esteve presente 

no 4.º Fórum das Regiões Ultraperiféricas em 

Bruxelas intitulado “As regiões ultraperiféricas, terras 

da Europa no mundo: rumo a uma estratégia 

renovada”, que se realizou a 30 e 31 de março, 

como parte da forte representação da Região 

Autónoma da Madeira. 

O Fórum RUP reúne os Presidentes das nove 

regiões ultraperiféricas (Guadalupe, Guiana 

Francesa, Martinica, Maiote, Reunião, São Martinho, 

Açores, Madeira e ilhas Canárias), assim como 

representantes dos três Estados-Membros, 

membros da sociedade civil e partes interessadas 

externas, bem como representantes das instituições 

da UE.  

É uma plataforma importante de diálogo que ilustra 

a parceria específica que estas nove regiões e os 

seus três Estados-Membros têm com a Comissão 

Europeia e com as outras instituições da UE. 

Neste fórum foram debatidas questões relativas à 

pesca, energia, transporte e desemprego, à 

acessibilidade digital e física, ao crescimento azul e 

à economia verde/circular, bem como à orientação 

da política de coesão no pós-2020. 

O  IEM no 4.º Fórum das Regiões Ultraperiféricas  

Maria do Rosário Alegra (Vogal do IEM) e Rita Sabino Andrade (Presidente do IEM) 
fizeram parte da comitiva da Região no 4º Fórum RUP em Bruxelas. 

Pescadores do Caniçal receberam diplomas 

Dos 200 pescadores do caniçal que participam no programa 

Qualificar para a Estiva, promovido pelo IEM, 40 receberam os 

certificados dos cursos básicos de segurança e motores a bordo, no 

passado dia 21 de março. 

Como salientou a Secretária Regional para a Inclusão e Assuntos 

Sociais, que participou nesta entrega de certificados: “os 

pescadores que trabalham nos atuneiros (que é trabalho sazonal) 

receberam formação para que possam ter outro tipo de funções nos 

navios onde trabalham. Além disso, a certificação permite-lhes 

desenvolver a tua atividade em qualquer parte.” 

O IEM esteve na inauguração do gabinete conjunto de representação 

dos Açores e da Madeira em Bruxelas, no passado dia 31 de março. 

Este gabinete foi constituído para que as duas regiões defendam 

posições comuns sobre medidas da União Europeia com impacto nos 

arquipélagos.  

Segundo o Presidente do Governo Regional do Açores, Rui 

Bettencourt, “haverá técnicos, funcionários, uma representação da 

administração pública regional“, mas também “haverá um espaço 

para as forças vivas, os parceiros sociais, as câmaras de comércio, 

todas as entidades que, em Bruxelas, têm de fazer uma reunião”, 

para a procura das soluções e promoção dos seus interesses. 

Criação do Gabinete Conjunto de Representação dos Açores e da Madeira em Bruxelas 


