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A Secretaria Regional de Inclusão e Cidadania, através do

Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM realizou, no

passado dia 20 de setembro, no Centro de Congressos da

Madeira, a III Gala do Empreendedor.

Este evento pretendeu homenagear, de forma solene, o

espírito empreendedor e o sucesso dos empresários que,

mesmo quando confrontados com situações de

vulnerabilidade pessoal e social, como é o caso do

desemprego, conseguiram superar todas as adversidades,

tornando-se em agentes de desenvolvimento económico

para uma sociedade mais justa e próspera.

Estes empreendedores foram apoiados pelo IEM através

do programa CRIEE – Programa de Criação de

Empresas e Emprego, que, desde 2017, apoiou mais de

249 projetos, a que correspondem 435 novos postos de

trabalho e cerca de 4,5 milhões de euros.

Esta Gala contou na sessão de abertura com as palavras

da Secretária Regional da Inclusão Social e Cidadania, a

Dra. Augusta Aguiar, que destacou que “o

empreendedorismo assume-se cada vez mais como um

instrumento importante, quer no combate ao desemprego,

quer no desenvolvimento económico. Os empreendedores

podem contar com o Governo Regional para a

materialização das suas ideias e para a criação de novos

postos de trabalho.”

Entre os momentos de animação da gala destaca-se a

sessão motivacional “O poder do significado e da

resiliência” protagonizada por Jorge Coutinho, CEO da

be:coach, e membro da equipa “Life and Business

Strategist” do n.º 1 do mundo em Coaching e

desenvolvimento humano, Tony Robbins.

Ao longo da gala foram atribuídos 7 prémios de forma a

destacar, quer o sucesso de novas iniciativas empresariais,

quer projetos em áreas de interesse especial para a criação

de emprego e para a economia regional.



João Francisco Ferreira, promotor da 

SOMEQ, equipamentos e serviços

A empresa SOMEQ, criada por João Francisco Ferreira com o apoio do IEM,

distinguiu-se por contribuir em 3 áreas de desenvolvimento sustentável: a

economia azul, verde e circular.

O empresário explica: “resumidamente, a SOMEQ é uma empresa de venda,

revenda e assistência de equipamentos eletromecânicos e eletrónicos. Contudo

esta descrição é muito redutora, pois não traduz o vasto leque de áreas técnicas

com que lidamos, nem a complexidade dos serviços que oferecemos. Embora

tenhamos trabalhos mais simples, como o fornecimento e/ou reparação de

equipamentos para a construção, uma parte importante do nosso trabalho passa

pela elaboração de projetos e estudos, pela montagem e vistoria de sistemas e

equipamentos, muitas vezes introduzindo fatores de inovação em áreas chave

da economia regional.

O mundo da tecnologia evolui de forma muita rápida e portanto estão sempre a

surgir novas soluções tecnológicas, mais eficientes, mais amigas do ambiente,

mais seguras para os operadores, etc. A SOMEQ lança-se a esse desafio e

pretende ser uma mais valia para a região através da aposta numa equipa

tecnicamente forte e bem preparada, investindo em ferramentas especiais e

formação contínua, de forma a poder apresentar, dimensionar, projetar, instalar,

formar, manter e reparar uma vasta gama de equipamentos e sistemas, em

diversas áreas de aplicação.

Por exemplo posso referir com orgulho que introduzimos recentemente a técnica

de Monda Térmica na região, a qual permite o controlo de ervas daninhas sem

Prémio “Mais sustentabilidade”

químicos, de forma eficiente. Estamos também neste momento a introduzir novas tecnologias e equipamentos na pesca profissional

da Região, com o intuito de melhorar a eficácia e qualidade do trabalho dos pescadores, tornando-se também dessa forma um setor

mais atrativo para os empresários”.

João Francisco Barreto Ferreira faz ainda questão de agradecer ao IEM e ao Governo Regional, pelo apoio à criação da empresa:

“Apesar de ter sido uma pequena fração do investimento necessário para o meu projeto, este apoio foi uma ajuda importante. Com

estas medidas o Governo está a transformar um problema, que é o desemprego, numa solução que dinamiza a economia.”

Maribel Vicente, promotora do

Cabeleireiro Santa Teresa

Prémio “Mais Local”

Após vários anos de experiência num cabeleireiro na Ponta do Sol,

Maribel Vicente sentia vontade de avançar para o seu projeto pessoal.

Quando em 2018 passou para uma situação de desemprego, esta

empreendedora não hesitou em criar o seu próprio emprego.

A oportunidade surgiu rapidamente e hoje é o rosto por detrás do

salão de cabeleireiro Santa Teresa, nos Canhas, que tem vindo a ter

um sucesso superior às suas expectativas.

“Apesar de saber que estava preparada para este projeto e de ter

vários clientes que viriam comigo para um novo espaço, fui muito

cautelosa em todos os meus investimentos e decisões.

Existem vários fatores determinantes para o meu sucesso, entre os

quais destaco a excelente localização do salão, a minha experiência e

contactos anteriores e os preços acessíveis dos meus serviços.

Esta área está em expansão neste concelho com o regresso de

muitos estrangeiros e os novos padrões de beleza atuais, mais

exigentes. Mas tive muito cuidado em manter uma estrutura de custos

reduzida, começando só com o meu posto de trabalho e em todos os

custos que tive de assumir.

O apoio do IEM foi fundamental para iniciar este projeto e permitiu-me

expandir já para outros serviços de estética. Neste ramo existe uma

concorrência muito forte, sobretudo a ilegal, sendo essencial

acompanhar as novas tendências, manter os preços acessíveis e

transmitir confiança aos nossos clientes.”

Cabeleireiro Santa Teresa
Estrada do Outeiro, Centro Comercial Santa Teresa, Loja 8 
Tel: 291 976 407/926 906 047 | cabeleireirosantateresacanhas

Prémio “Mais Local”

SOMEQ Equipamentos e serviços | fferreira@someq.pt

https://www.facebook.com/cabeleireirosantateresacanhas/
https://www.facebook.com/cabeleireirosantateresacanhas/
https://www.facebook.com/cabeleireirosantateresacanhas/
mailto:fferreira@someq.pt


Celso Xerinda, promotor do

Hoyo Hoyo, restaurante moçambicano

Bárbara Sabino, Ricardo e Bruna Livramento

Promotores da BRB Creative Agency

As empresas, cada vez mais, têm de aliar os negócios ao digital para

assegurarem a competitividade num mercado global. O prémio “Mais

Digital” visa premiar a iniciativa com maior impacto ao nível de

desenvolvimento de soluções digitais.

A BRB – Agência Criativa, Lda., criada por 3 jovens formados nas áreas

de Design, Multimédia e Comunicação, dedica-se ao desenvolvimento e

otimização de APP’s, WebDesign, design gráfico, marketing, ilustrações e

projetos audiovisuais.

Entre os seus produtos destaca-se a DIGItalPOINTS, uma aplicação guia

turística, que reúne toda a informação necessária para o visitante na

região.

“Apesar do decréscimo temporário do turismo com a pandemia, sabemos

que esta é uma área em grande crescimento, onde a informação é cada

vez mais valorizada.

O desenvolvimento da aplicação é o foco da nossa empresa, mas também

desenvolvemos outros trabalhos na área do design e publicidade, desde o

WebDesign à realidade aumentada, vídeo animação ou fotografia. Com a

pandemia, passamos a explorar mais estas áreas, o que nos permitiu

expandir as nossas atividades e contactos.

Podemos afirmar que o futuro da BRB é promissor, tendo sido uma aposta

ganha para nós. O apoio da Startup Madeira e do IEM foram importantes

para assumirmos este risco, que trouxe benefícios para as nossas

carreiras, mas que também beneficia a região.”

Prémio “Mais Digital”

O vencedor do prémio “Reconhecimento”, que pretende homenagear a

extrema qualidade demonstrada na arte do bem servir, contribuindo para o

sucesso do principal setor económico da região, o turismo, é Celso Xerinda,

promotor do Hoyo Hoyo, sabores de Moçambique.

Vendo-se numa situação de desemprego prolongado, Celso Xerinda

resolveu aproveitar os seus conhecimentos da gastronomia moçambicana e

os vários anos de experiência profissional no ramo da restauração para criar

o seu próprio emprego, explorando um nicho de mercado ainda pouco

conhecido na região e com vasto potencial de expansão.

“O gosto pela cozinha da minha terra natal motivou-me a explorar a

gastronomia moçambicana. Com o regresso de emigrantes e a curiosidade

típica dos madeirenses e turistas por novos sabores e novas experiências,

não tive dúvidas que poderia ter sucesso.”

O Hoyo Hoyo apresenta várias iguarias típicas, como as chamuças caseiras,

o frango à Zambeziana com molho de tomate e leite de côco, o caril de

amendoim com camarão, a muito apreciada mandioca ou o famoso camarão

de Moçambique, entre muitas outras, sendo alvo de rasgados elogios no

famoso portal Tripadvisor.

Hoyo Hoyo – Sabores de Moçambique

Rua vale da Ajuda, 35 9000-116 Funchal |Tel: 964 383 442 |  hoyohoyomadeira

Prémio “Mais Reconhecimento”

https://www.facebook.com/brbcreativeagency/
https://www.facebook.com/HOYO-HOYO-2323599557729841/
https://www.facebook.com/HOYO-HOYO-2323599557729841/


Chef Júlio Pereira, promotor dos restaurantes

Kampo, Akua e da Kôdea Bakery

O prémio “Mais Emprego” pretende premiar o esforço da empresa

que contribuiu de forma significativa para a criação do maior número

de postos de trabalho. E porque um negócio é viável e sustentável

pela dimensão dos seus números, a última categoria “Mais Volume de

Negócios”, recaiu sobre o mesmo empresário.

A empresa distinguida é a JPL Foods, que inclui o restaurante

Kampo, e que em menos de 3 anos tornou-se uma referência na ilha

da Madeira, servindo, diariamente, autênticas experiências

gastronómicas a visitantes e residentes.

O sucesso desta empresa é evidente pela sua rápida expansão, com

a abertura do restaurante Ákua e da padaria Kôdea, contando hoje

com uma equipa de 38 colaboradores, que contribuem para a

manutenção de um serviço de elevada qualidade.

“Após trabalhar mais de 23 anos em alguns dos melhores

restaurantes/hotéis da região e do mundo, queria quebrar a barreira

entre a cozinha de autor e a população. Este tipo de gastronomia está

sempre em hotéis ou espaços de luxo, criando uma barreira

psicológica aos clientes. Eu queria introduzir o conceito de open-

space e balcão-cozinha, criando uma cozinha de partilha e familiar.

Tenho uma enorme paixão pela cozinha e quero partilhar as minhas

experiências com quem as aprecia.”

Prémio “Mais Emprego”

Prémio “Mais Volume de Negócio”

O empresário partilhou com o público presente na Gala a sua experiência e o seu trajeto como empreendedor, afirmando:

“A adversidade foi determinante para o meu sucesso. Esta não foi a minha primeira empresa. De facto aos 23 anos eu

estava com uma dívida enorme por ter arriscado numa empresa de catering aqui na Madeira. Tive de negociar a minha

dívida com os bancos e de partir a trabalhar pelo mundo para conseguir assegurar pagamentos mensais avultados.

Hoje posso dizer que conheço muitos países e culturas diferentes graças a esta grande contrariedade. Fui obrigado a

evoluir, quer em termos pessoais, quer na minha profissão e ganhei outras experiências que valorizam os meus produtos.”

Na sua intervenção, o Júlio Pereira deixou ainda uns conselhos aos potenciais empreendedores:

“Se não damos valor ao que oferecemos nunca iremos ter sucesso.

Um fator chave do meu sucesso foi ter uma visão bem definida do

que eu queria oferecer, que era algo que não existia na região e que

o mercado procurava. Um empreendedor não pode apostar apenas

nos preços baixos. Como é que alguém vai ganhar dinheiro assim?

Mais do que ninguém devem acreditar no vosso produto, fazê-lo para

vós próprios. Devem procurar um produto que o mercado não tenha

para que possa ser valorizado.

O empresário fez ainda questão de abordar a questão da igualdade de

género num setor predominantemente masculino: “Mais de metade da

minha equipa é composta por mulheres, algumas nos cargos mais

importantes, como chefe de cozinha ou chefe de sala. Ao contrário do

que muitos empresários pensam, as mulheres não são um problema. As

mulheres são uma valia para as empresas. Temos de dar-lhes valor pelo

trabalho que fazem e não como uma caridade.

Mas o mais importante é ter uma equipa de pessoas que partilham a

mesma visão e que se empenham para o seu sucesso. O meu

projeto é de pessoas para pessoas, não estamos a servir ninguém,

estamos ali para receber pessoas em nossa casa, para proporcionar-

lhes um momento do seu dia connosco.”

Finalmente, Júlio Pereira realçou que “hoje em dia é muito difícil ser

empresário. Nunca pensei que fosse tão difícil. Para além de todas

as dificuldades, aos olhos da sociedade o empresário hoje em dia

não pode ser rico, não pode ganhar dinheiro. Mas o que importa para

avaliar um bom empresário não é seu o estilo de vida, mas sim se os

seus funcionários são valorizados.

Se todos ganharem, então muito melhor!”

https://www.facebook.com/kodeabakery
https://www.facebook.com/akua.funchal/
https://kampo.pt/


Diana Vieira, promotora do 

Gabinete de estética Dii Vieira

O prémio “Mais Jovem” foi atribuído ao mais jovem promotor

apoiado pelo IEM nos últimos anos, de entre os 7 jovens

homenageados no passado dia 12 de agosto, dia mundial da

juventude.

Diana Vieira é a jovem distinguida, por, com apenas 21 anos, ter

tido a iniciativa de abrir o seu gabinete, o Dii Vieira – Estética.

Ao encontrar-se numa situação de desemprego, após 2 anos de

experiência profissional na área dos cuidados de beleza, Diana

Vieira decidiu ouvir os conselhos dos seus clientes fidelizados e

abrir um espaço seu, especializado em manicuras, pedicuras e

depilações.

A jovem empresária explica “Como tinha formação específica em

diversas áreas da estética, considerei que tinha as competências

necessárias para avançar com este projeto.

Ponderei as minhas opções com cuidado. Por exemplo, escolhi

abrir no centro do Funchal, apesar da concorrência e de ter outros

custos. Esta área está em constante expensão, existindo espaço

para novos players, desde que se consigam acompanhar as novas

tendências e técnicas.”

A promotora refere ainda que “o apoio do IEM foi de uma

importância extrema para mim. É um empurrão para a realização

de um sonho. Não garante o sucesso, porque este vem com

trabalho e dedicação, mas é uma enorme ajuda.”
Dii Vieira - Estética

Edifício Cooperativa Agrícola do Funchal, Fração BF, 

Bloco C, Rua do Carmo – Funchal

Marcações: 963918834 | Instagram: Diivieira_estetica

Prémio “Mais Jovem”

No Dia Internacional da Juventude, que se assinalou na passada quinta-feira, 12 de

agosto, o Governo Regional, através do Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM,

distinguiu, na Quinta Magnólia, através do Prémio “Jovem Empreendedor 2021”, sete

jovens empreendedores que beneficiaram de apoios para criarem as suas empresas,

no âmbito do Programa de Criação de Empresas e Emprego (CRIEE), uma das 16

medidas de emprego disponibilizadas pelo IEM. Estes 7 projetos correspondem a

17 novos postos de trabalho, com um apoio financeiro de cerca de 184 mil euros.

Augusta Aguiar, Secretária Regional com a tutela do Emprego, durante a sessão

de encerramento, salientou que “os jovens devem estar preparados para

enfrentar os desafios de acesso ao mercado de trabalho e analisar o

empreendedorismo como uma opção quando tratam do seu futuro profissional.”

7 empreendedores distinguidos no Prémio 

“Jovem Empreendedor 2021”
Premiados

António Spínola, 27 anos

Restaurante Leme Marisqueira

4 postos de trabalho apoiados

Nádia Moreira, 29 anos

Petite Patisserie

4 postos de trabalho apoiados

Paulo Jesus, 25 anos

AP Rent a Car

2 postos de trabalho apoiados

Ana Vasconcelos, 29 anos

The Fish Spa

1 posto de trabalho apoiado

Carolina Figueira, 25 anos

Mercearia Amanhecer

2 postos de trabalho apoiados

Pedro Arraiol, 26 anos

Restaurante Latada do Doutor

3 postos de trabalho apoiados

Diana Vieira

21 anos

Gabinete de Estética Dii Vieira

1 posto de trabalho apoiado

http://www.iem.madeira.gov.pt/plataforma-candidaturas/
http://www.iem.madeira.gov.pt/plataforma-candidaturas/
https://www.instagram.com/diivieira_estetica/
https://www.facebook.com/Leme-Marisqueira-101179544950968/
https://www.facebook.com/nadiapetitepatisserie/
https://www.aprentacar.pt/carrental/
https://www.facebook.com/Thefishspa
https://www.facebook.com/AmanhecerPortodaCruz/
https://www.facebook.com/Latada-Do-Doutor-1695127610715534/
https://www.instagram.com/diivieira_estetica/
https://www.instagram.com/diivieira_estetica/
https://www.facebook.com/AmanhecerPortodaCruz/


O IEM retomou as suas sessões de esclarecimento em regime presencial 

e/ou através de plataforma online

Inscrições em: www.iem.madeira.gov.pt/agendamentos

Assinatura de novos contratos CRIEE

No dia 27 de julho, o Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM procedeu à celebração de 6 novos contratos de concessão de

incentivos para a criação de novas empresas no âmbito do Programa de Criação de Empresas e Emprego (CRIEE).

Desde o início de 2021 o IEM celebrou 28 contratos de concessão de incentivos de projetos, em vários concelhos da região e em

diversas áreas de atividade, entre as quais a restauração, a construção civil, a estética ou a contabilidade. Estes projetos

correspondem a 49 novos postos de trabalho, num apoio total de cerca de 500 mil euros.

Medida extraordinária Descrição Prazo de vigência

Reforço de montantes de apoios à 

contratação e prémios de criação 

de emprego

Indexação dos valores à Remuneração Mínima Garantida 

na região (682 €) em vez de ao Indexante dos Apoios 

Sociais (438,81 €).

Candidaturas rececionadas 

até 30 de novembro de 

2021, que sejam aprovados 

e que criem postos de 

trabalho até 31 de 

dezembro de 2021
Alteração das modalidades de 

pagamento dos apoios à 

contratação e prémios de emprego

Pagamento do montante aprovado num único montante, 

em vez de por 2 ou 3 tranches num período de 12 a 24 

meses.

Alargamento da duração das 

medidas estágio

Alargamento de programas:

- de 9 meses para 12 meses,

- de 6 meses para 9 meses.

Candidaturas rececionadas 

até 31 de dezembro de 

2021
Aumento da comparticipação do 

IEM a entidades privadas, no 

âmbito das medidas Estágios 

Privados, REATIVAR Madeira e 

PROJOVEM

As bolsas passam a ser comparticipadas, no mínimo, em:

• 100% na medida PROJOVEM Experiência Garantia, 

independentemente do tipo de entidade;

• 95% nas entidades sem fins lucrativos;

• 80% na entidades com fins lucrativos.

O IEM alargou os prazos de vigência das suas medidas COVID

O IEM alargou os prazos das diversas medidas extraordinárias de combate ao desemprego no contexto de crise pandémica.

Mais informações em www.iem.madeira.gov.pt/covid19-medidasapoio

https://www.iem.madeira.gov.pt/empreendedorismo/criee/
http://www.iem.madeira.gov.pt/covid19-medidasapoio/


O Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM, através do Centro de Emprego,

tem à sua disposição um Serviço de Informação e Orientação Profissional

para o informar, apoiar, orientar, aconselhar e acompanhar o seu percurso

vocacional e profissional.

Com os seminários de procura ativa de emprego, oradores e formadores

especializados procuram transmitir técnicas de marketing pessoal e reforçar

a autonomia e motivação dos candidatos à procura de emprego.

Com a criação de diversos WEBinários relativos ao tema da Procura

Ativa de Emprego, pretende-se aproveitar as ferramentas digitais para

disponibilizar um serviço de maior proximidade, de forma não

presencial.

Ao participar num WEBinário poderá, de forma dinâmica:

 Recolher informações sobre estratégias de procura de emprego,

ajustadas à realidade regional;

 Saber como gerir as suas candidaturas espontâneas de emprego;

 Conhecer os serviços de emprego de proximidade, os Polos de Emprego,

e como obter a colaboração destes na elaboração de currículos e cartas

de candidatura, assim como na preparação para entrevistas de emprego;

Webinários de Procura Ativa de 

Emprego

A Sra. Secretária Regional de Inclusão Social e

Cidadania, Dra. Augusta Aguiar, e a Sra. Presidente do

Instituto de Emprego da Madeira, Dra. Vânia Jesus,

estiveram presentes, no segunda-feira, 9 de agosto, na

inauguração do espaço de restauração, de comida

italiana, de fabricação artesanal designado por

“GIANNY´S PIZZA”, localizado no Madeira Shopping.

Este projeto, que prevê a criação de pelo menos 4

postos de trabalho, contou com o apoio financeiro do

IEM, no âmbito do programa de Criação de Empresas

e Emprego (CRIEE).

Inauguração do restaurante 

Gianni’s Pizza

 Solicitar informações sobre os mais variados temas (mercado de emprego, formação profissional, profissões de futuro).

Se está interessado, inscreva-se já nos próximos WEBinários a realizar no próximo dia 29 ou 30 de setembro, pelas 10h00.

Para mais informações contacte através de: ce@iem.madeira.gov.pt

Últimos dias de inscrição para o 

Programa StartNOW

O startNOW é um programa de um programa de aceleração de ideias

inovadoras na Madeira.

Com sessões de mentoring e coaching, o startNOW é destinado a

empreendedores que têm uma ideia de negócio inovadora, com potencial de

escala, que desejam implementá-la.

Ao longo desta 4ª edição, as equipas terão oportunidade de iniciar ou

restruturar uma ideia inovadora, desenhar a solução, construir o seu modelo

de negócio e testar o protótipo.

As equipas vencedoras podem ter acesso a 6 meses de aprendizagem, validações e suporte para evoluir e crescer.

O startNOW não tem qualquer limitação a nível de área de formação ou nível de escolaridade.

As candidaturas estão abertas até 26 de setembro de 2021, diretamente em www.now.startupmadeira.eu

Se tem um ideia a desenvolver, inscreva-se!

https://www.facebook.com/giannyspizza/
http://www.now.startupmadeira.eu/
http://www.now.startupmadeira.eu/
https://docs.google.com/forms/d/1haUdu3gffcLSGcMUwntz3bMOwU6Ugx1C570Uifb2tVM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1SbDHyGyeD3ciCj36WAH_Gktv3NvjtmkFeG1-DiFZWaM/edit
http://www.now.startupmadeira.eu/
mailto:ce@iem.madeira.gov.pt


A Duolingo conta com mais de 300 milhões de utilizadores registados. Os cursos estão disponíveis em

23 línguas e separados por grandes temas, desde os alimentos aos negócios.

Duolingo não se debruça tanto sobre a gramática como outras ferramentas, mas os exercícios

pequenos, com desenhos e jogos pontuados, ajudá-lo-ão a aprender rapidamente vocabulário e

expressões úteis. Recorre também a uma taxa de fluência aproximada para acompanhar os progressos

realizados, adaptando os exercícios ao utilizador. Mas o melhor é que é completamente gratuito.

Sugestão: Para quem gosta de Duolingo, Mindsnacks é ainda mais lúdico, com diversos jogos

interessantes, muitos até gratuitos. Se a prioridade for aprender vocabulário novo, Drops é boa opção.

Memrise incide na aprendizagem de línguas em contexto real. Os cursos contêm milhares de vídeos de

falantes nativos, ajudando a compreender sotaques autênticos e a língua tal como ela é realmente

falada. O objetivo é a imersão na cultura local, dando ao utilizador a sensação de estar rodeado de

falantes nativos. A aplicação Memrise dispõe de cursos gratuitos em diversas línguas. Contudo, a

subscrição paga garante acesso a mais cursos e funcionalidades. Se quiser fazer uma parceria com um

falante nativo de outra língua, para praticarem e entreajudarem-se na aprendizagem das respetivas

línguas, poderá preferir aderia à comunidade Tandem.

Busuu disponibiliza vários exercícios gratuitos e jogos divertidos, mas só com uma assinatura poderá

aceder a funcionalidades como diálogos autênticos com falantes nativos. À semelhança de Duolingo,

Busuu recorre a uma taxa de fluência incorporada para acompanhar os progressos realizados. Também

pode incluir planos de estudo personalizados e reconhecimento de voz, com envio de feedback, para

ajudar a praticar a oralidade. Se quiser aprender uma língua não europeia, Busuu pode ser uma boa

opção. Apesar de ter apenas 12 línguas, estas incluem o árabe, o chinês e o japonês

Falar uma língua estrangeira pode ajudá-lo a destacar-se no mercado de trabalho e a chamar a atenção dos recrutadores. Ser

bilingue não só fica bem no seu CV, como desenvolve outras competências que os empregadores consideram atrativas.

Cinco razões pelas quais aprender uma língua pode 

aumentar o seu potencial de encontrar emprego

 Uma competência procurada

A internet facilitou a expansão de pequenas e médias empresas para

mercados internacionais, fazendo aumentar as exigências de

conhecimentos de uma segunda ou terceira língua nas ofertas de

emprego.

 Destaque-se dos outros

Falar uma segunda ou terceira línguas pode ajudá-lo a destacar-se dos

restantes candidatos, especialmente quando a sua experiência e

qualificações são semelhantes às dos outros. Certifique-se de que os

seus conhecimentos linguísticos são destacados no seu CV para que

não sejam negligenciados.

 Salário mais elevado

Os empregados que sabem falar uma língua estrangeira são geralmente

mais bem pagos do que os monolingues. Um estudo sugere que falar

uma segunda língua pode acrescentar entre 11 % e 35 % ao seu salário,

dependendo da língua e do país em que se encontra.

 Mais oportunidades de emprego

Ser bilingue ou multilingue pode abrir todo um novo mercado de trabalho

para si. Trabalhar para uma empresa estrangeira já não significa que

tenha de se deslocar. Com o aumento do teletrabalho devido à COVID-

19, as empresas estão mais dispostas do que nunca a recrutar

trabalhadores à distância. Assim, além de selecionar empregos que

exijam as línguas que fala, pode também visar mercados de trabalho nos

países onde se falam essas línguas. Os portais de emprego

internacionais como a EURES são o local perfeito para iniciar a sua

pesquisa.

 Ser bilingue potencia outras competências

As investigações sugerem que as pessoas que falam

uma ou mais línguas estrangeiras são melhores na

resolução de problemas, mais criativas e empáticas.

A resolução de problemas, a criatividade e a empatia

são competências sociais inestimáveis que qualquer

empregador aprecia num candidato.

Também se argumenta que as pessoas bilingues e

multilingues estão mais abertas a aceitar os pontos

de vista de outras pessoas e a estabelecer ligações

interpessoais, que são também competências

valorizadas, especialmente em domínios como o

serviço ao cliente e as relações comerciais.

Quer praticar as suas competências linguísticas e refrescar os seus conhecimentos?

Consulte estas ferramentas de aprendizagem de línguas gratuitas para ajudá-lo a melhorar as competências em casa.

Duolingo

Para mais informações e referências, leia o artigo completo da Rede Eures

Leia o artigo completo da Rede Eures

A newsemprego é enviada a todos os utentes inscritos no Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM, às entidades que já

beneficiaram ou ainda beneficiam de apoios e serviços que o Instituto disponibiliza e a outros públicos interessados.
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