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O gosto de Miguel João Ramos pelo trabalho manual, as cores e

as ferramentas nasceu por influência do seu avô, um artesão de

muitos ofícios. A paixão pela cerâmica desenvolveu-se no

Alentejo, para onde se mudou aos 25 anos.

O promotor explica “tive a oportunidade de contactar de uma forma

mais próxima com outros ceramistas e assim chegar a outro nível na

cerâmica”. Seguiu-se um curso técnico de cerâmica nas Caldas da

Rainha e várias experiências em Portugal e Espanha.

Quando regressou à Madeira sentiu que as coisas estavam diferentes,

que poderia ficar e retirar inspiração das montanhas, do mar e da

cultura madeirense.

O convite para ocupar uma das oficinas da Quinta de Santa Luzia foi

determinante para começar o seu trabalho por cá. A ideia era fazer

algumas peças tradicionais e providenciar uma animação cultural. Aos

poucos, Miguel João foi percebendo que poderia ter um futuro nesta

área, na sua Região, desde que apostasse seriamente nisso.

O apoio do IEM foi determinante para a decisão de apostar na criação

da própria empresa. Miguel João esclarece: “Eu tinha um forno muito

pequeno, mas o investimento para algo maior, que me permitisse fazer

várias peças, era incomportável. Quando soube dos apoios do IEM

aos empreendedores, este grande problema e as minhas hesitações

desapareceram. Agora, sou mais do que um artesão. Sinto que tenho

valorizado a minha carreira profissional e que tenho uma verdadeira

empresa, para a qual tenho muitas expectativas de futuro.”

Contudo, apesar de dispor de um espaço sem renda e com visibilidade

turística, o promotor afirma que “nem tudo foi fácil. O processo de

licenciamento do espaço foi moroso. Mas após o licenciamento, tudo

foi bastante rápido. Até à encomenda do forno… Só isso levou 5

meses. Só pude começar a trabalhar em meados de 2019 e ainda

estava a dar os primeiros passos quando começou a pandemia.”

Sobre esta situação tão negativa, Miguel João afirma com humor:

“a pandemia obrigou-me a dar voltas, literalmente: até tirei a carta

de condução! De facto, sem ter mobilidade não estava a aproveitar

as oportunidades existentes. Agora participo muito mais facilmente

em feiras e eventos que dantes quase não frequentava. Fomos

todos obrigados a procurar contactos, a fazer contas e a pensar em

alternativas.”

Segundo o promotor, o mercado da cerâmica tem grande vigor na

Madeira e espaço para crescer: Mesmo no período de crise atual

tenho tido atividades muito diferentes. Há meses mais parados mas

há épocas muito fortes. No verão faço animação/serviço educativo

para museus e associações culturais, valorizando o património

regional, faço uns workshops no Porto Santo, onde acabo por vender

bastantes peças. O Natal também é uma época alta na venda de

artigos, com a multiplicação das feiras e com a procura por produtos

mais típicos e autênticos. Ao longo do ano vou fazendo peças e

workshops e sessões educativas em lares, creches, escolas...

Consegui colocar os meus produtos em 2 lojas de turismo um pouco

diferenciadas, que estão a vender bastante bem.

Miguel Ramos, promotor da Barro Cru

Cerâmica autêntica da Madeira

Apesar de tudo o que existe hoje em dia, bastantes pessoas conseguem reconhecer a diferença e o valor dos meus produtos.

Nem sequer estou a comparar-me com os plásticos ou as importações chinesas, mas, mesmo dentro da cerâmica tradicional,

as minhas peças regionais são mais autênticas. Por exemplo, não são feitas com barro vermelho, mas sim com o barro da

região. Para além da técnica é preciso ter o saber, ou seja, conhecer a cultura e respeitá-la.”

https://www.instagram.com/miguelsarda/


Então podemos assumir que está a ter sucesso, apesar da

COVID-19?

“Sim, estou, embora seja sempre uma atividade artesanal, com

ganhos limitados. A minha cerâmica é única mas não é propriamente

de luxo. O apoio do IEM e o facto de não pagar renda atualmente são

fatores fundamentais para o meu sucesso até agora.

Mas eu até conseguiria expandir as minhas atividades se tivesse

outra pessoa a ajudar-me. Não me faltam ideias, só mais tempo e

ajuda para as concretizar.

Por exemplo, este Natal lancei um voucher de prenda de 3 aulas de

cerâmica. Não tenho dúvidas que é uma ideia de sucesso, mas não

consegui apostar muito na sua divulgação. Também sei que deveria

desenvolver uma página online para divulgação dos meus produtos

e serviços, e explorar mais o mercado da decoração de

restaurantes e hotéis mas ainda não tive tempo para isso… com

tanto para fazer sou mais de pegar no telefone e falar logo com a

pessoa certa.”

Pretende recrutar um trabalhador em breve?

Sim, mas ainda estou a começar a pensar nisso. Quero aproveitar

para retribuir à sociedade, para fazer o bem. Tenho vindo a

acarinhar a ideia de contratar uma pessoa que esteja a recuperar

de uma situação difícil, que precise de uma nova oportunidade. O

trabalho manual, ainda mais a criação de peças de arte, é

terapêutico para quem tem de lidar com outos problemas. Este

processo poderá não ser fácil, mas sei que posso contar com o

apoio do IEM através do programa EVA e que o resultado pode ser

muito compensador, a vários níveis, para mim e para o/a

contratado(a).

Já falamos dos seus produtos, mas, de forma resumida, o que

faz a Barro Cru?

Eu faço essencialmente artigos em barro regional. Mas aqui cabe

todo um mundo.

Faço desde os utensílios e ferramentas para o trabalho, como as

canecas, os jarros e pratos tradicionais ou as cânforas utilizadas

para regar na agricultura, até às peças decorativas mais modernas

e originais, com técnicas inovadoras, como a transferência de

imagens, por exemplo de fotos antigas, para a cerâmica. Outra

coisa que faço, que também alia a tradição e a inovação, é a

decoração de cerâmica com bordado madeira ou com flores da

região, potenciando o nosso património. Umas peças tradicionais

que também gosto muito de fazer são os instrumentos de sopro, as

ocarinas, ou de percussão, os udus.

Por outro lado, uma parte importante da Barro Cru é a preservação

deste ofício, desta parte da nossa cultura. Por isso é que aposto

tanto nos workshops. Gosto de partilhar o meu gosto pela cerâmica

e de criar peças únicas, que neste caso possuem um valor

acrescido pois são feitas pelas próprias pessoas, com as suas

ideias, o seu esforço e muitas vezes com alguma carga sentimental.

Deixa algum conselho aos desempregados com espirito

empreendedor?

Que apostem em algo que gostem, e que lutem e trabalhem pelo

sucesso. Todos os dias temos de trabalhar para garantir o futuro de

um projeto. Não creio que ninguém possa só ficar à espera que as

coisas boas lhe aconteçam. Há que as reconhecer, perseguir e

aproveitar.

Para mim, foi e continua a ser importante garantir que acrescento

valor com o meu projeto, quer fazendo produtos de qualidade, quer

beneficiando a região e a sociedade. Tudo tem mais sabor assim.

Rua de Santa Luzia, n.º 115, Funchal

966 114 483

barro75cru@gmail.com

www.facebook.com/CruBarro

@miguelsarda

https://www.facebook.com/MULA-1815903451986339/
https://www.instagram.com/miguelsarda/
https://www.instagram.com/miguelsarda/
https://www.facebook.com/CruBarro


Luís Carlos Morgado, promotor da MABÚ

Luís Carlos Morgado criou a MABÚ, uma

empresa de produtos decorativos, únicos e

personalizados, em madeira, papel, cartão ou

vinil, com o apoio do IEM.

A ideia de avançar com este negócio surgiu com o

nascimento do primeiro filho do casal, ele licenciado em

Marketing e ela em Design.

Ambos queriam criar um espaço harmonioso, com peças

que não fossem muito comuns e que tivessem impacto.

Como profissionais da área, com acesso a materiais e as

mentes cheias de ideias, criaram algumas peças que

geraram um grande entusiasmo entre amigos e familiares.

O sucesso foi tal que Luís, que procurava emprego há

algum tempo, resolveu apostar nesta experiência, com

forte apoio da sua esposa.

Em outubro de 2018, nascia a MABÚ, quase como um

novo membro da família. O conceito era simples, criar

peças diferentes do que havia no mercado com elevado

nível de estética, mas sobretudo a personalização de

peças que se querem guardar para sempre.

Quais são os produtos da MABÚ?

Fazemos quadros em 3D, mealheiros, registos de

nascimento, enfeites de Natal, enfim, de tudo um pouco

desde que esteja relacionado com decoração infantil. A

MABÚ produz e comercializa peças decorativas ou práticas

com design apelativo, mas sobretudo, um toque pessoal e

sentimento.

Como está a correr o vosso projeto?

Neste momento ainda não conseguimos alcançar o

conforto que pretendíamos, também por causa da crise

atual. Por outro lado, a nossa família voltou a crescer, o

que nos tira tempo. Mas temos de definir prioridades e a

família tem de vir primeiro nesta fase de início da vida

deles. Aliás todo este projeto nasceu destes momentos.

Decoração com amor, à sua medida

https://www.instagram.com/mabu.pt/?hl=pt
https://www.instagram.com/mabu.pt/?hl=pt


Assim, não pudemos explorar o mercado das feiras, nem expandir-nos para

outro tipo de produtos, menos relacionados com a infância. Por enquanto só

temos os nossos produtos numa loja de roupa de criança no Funchal e

estamos a vender online, o que significa 90% das nossas vendas.

Felizmente, quem compra as nossas peças volta sempre, uma vez que

estamos constantemente a criar novos produtos e a atenção ao detalhe é

uma das nossas prioridades. Se o cliente volta, é porque fica satisfeito.

Quais são as vossas perspetivas de futuro?

Vamos continuar a expandir a MABÚ. Em 2022 queremos criar um site,

apostar ainda mais na divulgação e celebrar contratos com lojas multimarcas

de artigos infantis. Vamos tentar conquistar clientes na região, por exemplo,

com a participação em mais feiras ou criando artigos com toque regional.

O apoio do IEM foi importante?

Sim, pois permitiu-nos comprar as máquinas, o que de outra forma seria um

investimento demasiado pesado.

Mas para além do apoio, foi importante sentirmos que acreditaram neste

projeto desde o início.

Deixa algum conselho aos desempregados que têm uma ideia de

negócio?

Devem ter uma ideia bem estruturada e pensada, a vários níveis. Por

exemplo, não basta terem um produto de qualidade superior, é fundamental

inovarem constantemente, para dessa forma se destacarem da concorrência.

Assumir desde o início que não será fácil e nunca desistir.

https://www.instagram.com/mabu.pt/?hl=pt
https://www.instagram.com/mabu.pt/?hl=pt


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 30 de setembro e 29 de outubro, o Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM procedeu à celebração de 17 novos

contratos de concessão de incentivos para a criação de novas empresas no âmbito do Programa de Criação de Empresas e

Emprego (CRIEE).

Apesar de todo o contexto vivido da pandemia COVID-19, no ano de 2021 no âmbito do CRIEE, este Instituto já celebrou 45

contratos de concessão de incentivos, num total de 82 postos de trabalho.

A Sra. Secretária Regional de Inclusão Social e Cidadania, Dra. Rita

Andrade e a Sra. Presidente do Instituto de Emprego da Madeira, Dra. Vânia

Jesus, estiveram presentes, na passada segunda-feira, dia 29 de novembro,

na inauguração ‘SAINVET’.

A SANIVET presta um serviço completo, desde o Consultório Veterinário aos

cuidados de higiene - como banho, escovagem, limpeza de dentes, e cortes

de unhas – até aos serviços de passeio de cães e venda de alimentos para

animais.

Este projeto, localizado na Avenida Mário Soares, 160, em São Martinho,

contou com o apoio financeiro do IEM, no âmbito do programa de Criação de

Empresas e Emprego (CRIEE), quer para o investimento a realizar, quer sob

a forma de prémio à criação dos 2 postos de trabalho das promotoras.

Inauguração da SANIVET 

• É uma entidade que criou posto(s) de trabalho até 31 de

dezembro de 2021, através de contrato sem termo com

apoio do IEM;

• O posto de trabalho já concluiu 6 meses de contrato e

continua em acompanhamento;

Poderá beneficiar de um apoio de 682 € por posto de trabalho.

Candidate-se em: 

www.iem.madeira.gov.pt/plataforma-candidaturas

APOIO EXTRAORDINÁRIO

Prémio à manutenção de postos de trabalho

Nova medida de apoio às empresas apoiadas pelo Instituto de Emprego

da Madeira, IP-RAM, de caráter excecional e transitório.

Se:

As candidaturas estão abertas até ao dia 30 de setembro de 2022

e

https://www.iem.madeira.gov.pt/agendamentos/
https://www.iem.madeira.gov.pt/empreendedorismo/criee/
https://www.iem.madeira.gov.pt/plataforma-candidaturas/


Com a Portaria n.º 846/2021, o IEM alterou os seus programas de

estágios, de modo a que os desempregados que tenham realizado

estágio de duração até 3 meses numa entidade, possam ser

colocados na mesma entidade.

Esta alteração é aplicável aos programas PROJOVEM, Formação

Emprego, REATIVAR Madeira, Estágios Profissionais e Estágios

Profissionais na Administração Pública ao abrigo dos referidos

programas/medidas de emprego.

Para mais informações sobre os programas de emprego, o IEM faculta sessões de 

esclarecimento em regime presencial, das 14:00 às 15:30, nos seguintes dias:

4ª Feiras - PIC, Prémios, Estágios      EMPRESÁRIOS

5ª Feiras - Informações sobre Estágios      DESEMPREGADOS 

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

De acordo com as medidas em vigor, o atendimento no Instituto de

Emprego da Madeira, IP-RAM está condicionado à verificação de um

dos seguintes comprovativos: Certificado Europeu de Vacinação ou

Teste rápido antigénio negativo realizado com menos de 8 dias.

Os atendimentos presenciais nos serviços do Centro de Emprego,

exceto os da loja do Cidadão, são efetuados por agendamento prévio,

de modo a evitar filas de espera.

Para agendar a sua visita, aceda em:

www.iem.madeira.gov.pt/agendamentos/

Escolha o motivo da sua visita, o local, dia e hora e não se esqueça da sua máscara!

ATENDIMENTO PRESENCIAL

Iniciaram no passado dia 15 de novembro as 2 ações de

formação previstas para 2021 no âmbito do projeto

Requalificar + DIGITAL, um programa da Secretaria Regional

da Economia, da Startup Madeira e da Universidade da

Madeira, em colaboração com o Instituto de Emprego da

Madeira, IP-RAM, que irá requalificar população ativa com

ensino superior, em áreas não ligadas à informática (ex:

artes e design, ciências da vida, ciências sociais, línguas e

humanidades, matemáticas, etc.), para a área da

programação.

REQUALIFICAR + DIGITAL

Esta iniciativa surgiu da auscultação de 27 empresas tecnológicas que evidenciaram uma crescente necessidade de

recursos humanos nestas áreas, quer a nível regional, nacional e mundial.

Após a conclusão de cada edição as empresas aderentes deverão de garantir um contrato de trabalho de 12 meses

para o mínimo de 80% dos finalistas de cada curso, por si selecionados na fase inicial.

É uma oportunidade para desempregados e/ou indivíduos que pretendem alterar o seu percurso profissional e que

desejam integrar uma nova oportunidade de trabalho. Mas também uma oportunidade para as empresas que querem

atrair para os seus quadros recursos humanos motivados a participar na transição digital e com competências distintas, pois

a sua formação base é diversificada.

Este programa terá continuidade em 2022.

ALTERAÇÃO AOS ESTÁGIOS

http://www.iem.madeira.gov.pt/agendamentos
https://www.iem.madeira.gov.pt/agendamentos/
https://startupmadeira.eu/requalificardigital/


Entrega de Certificados 

Programa Qualificar + Para Empregar 

Decorreu no auditório do Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM,

a entrega de certificados aos desempregados que concluíram os

cursos “Técnico Contabilidade” e “Técnico de Apoio à Gestão”

ministrados pelas empresas de Formação do Grupo Competir, no

âmbito do Programa Qualificar + para Empregar (Q+E).

O Q+E tem por objetivo complementar e desenvolver as

competências dos desempregados inscritos no IEM, com vista a

uma melhor integração no mercado de trabalho, envolvendo as

entidades formadoras da RAM, através de ações que conjugam

formação teórica seguida de uma formação prática em contexto real

de trabalho.

O IEM está a ultimar um novo programa, o 100 Diferenças,

com o objetivo de promover a integração profissional de

pessoas com deficiência e incapacidade.

Este programa contemplará diversas medidas de apoio à

integração, nomeadamente:

• Apoio à colocação

• Acompanhamento pós-colocação

• Adaptação de postos de trabalho

• Eliminação de barreiras arquitetónicas

• Estágios de inserção

• Programa de inserção social

• Emprego apoiado

• Apoio a projetos de empreendedorismo social

Para a execução destas medidas, o IEM irá celebrar

protocolos de cooperação e apoio com entidades privadas,

sem fins lucrativos, com atividade na área da deficiência e da

capacitação. Estas deverão assegurar a intervenção

especializada no contexto do plano de inserção que será

definido para cada destinatário, em função do perfil e

circunstâncias de cada um, bem como do mercado de

trabalho.

No âmbito do 1º Encontro Regional de Inclusão Social e

Capacitação da Pessoa com Deficiência, a Secretária

Regional da Inclusão Social e Cidadania, Dra. Rita Andrade,

afirmou “Esta medida será uma realidade em 2022”.

Novo Programa 100 Diferenças 

em 2022

No âmbito das atividades dinamizadas pelo Polo de

Emprego do Porto Santo, no dia 6 de dezembro, realizou-se

uma Sessão de Informação para dar conhecimento sobre o

que é o trabalho de um Assistente Virtual, uma profissão do

presente e que será, cada vez mais, do futuro. Para o efeito,

a técnica do Polo convidou a oradora Bia Dias, uma jovem

da ilha que, para além de ser Assistente Virtual hà mais de

um ano, é também Gestora da Comunidade de Nómadas

Digitais no Porto Santo.

Sessão de informação

Assistência Virtual no Porto Santo 



Pretende encontrar uma oportunidade de trabalho na Europa? Quer

ajuda para se deslocar a uma entrevista de emprego num dos Estados

Membros da UE?

A Rede Eures é uma rede de cooperação europeia de serviços de emprego

concebida para facilitar a livre circulação de trabalhadores entre qualquer Estado

Membro da União Europeia, Suíça, Noruega, Islândia e Listenstaine, de forma a

que haja um equilíbrio entre situações de procura e oferta de emprego.

Os serviços EURES incluem:

 Correspondência entre ofertas de emprego e CV no portal EURES;

 Informação, orientação e outros serviços de apoio a trabalhadores e

empregadores;

 Acesso à informação sobre as condições de vida e de trabalho nos Estados-

Membros da UE, tais como fiscalidade, pensões, seguro de saúde e

segurança social;

 Apoio a grupos específicos através do "EURES Targeted Mobility Schemes”

Para mais informações consulte: https://ec.europa.eu/eures/

A rede EURES ajuda-o!

Trabalhar no estrangeiro com o apoio 

da Rede Eures

Imagem Dra. Inês

Dr.ª Inês Mendonça, Conselheira da Rede

EURES

+351 291 213 268

eures.madeira@iem.madeira.gov.pt

Línguas de contacto: Inglês (en), Francês (fr)

Targeted Mobility Scheme (TMS) - O programa de apoios a empresas e candidatos 

da Rede Eures
No âmbito da rede EURES, existe o “Targeted Mobility Scheme” (TMS) que se

destina a ajudar os cidadãos europeus a encontrar um emprego, estágio ou

aprendizagem noutro país da UE, Noruega e Islândia, interligando com

empresas dispostas a recrutar trabalhadores.

Este programa inclui apoios a entidades e candidatos:

 As pequenas e médias empresas podem recorrer a apoio financeiro para

cobrir alguns dos custos de formação e integração incorridos com os

novos trabalhadores, estagiários e aprendizes. O valor do apoio varia

consoante o país de trabalho, entre 1.060 € e 1.320 € para Portugal;

 Os candidatos a emprego podem receber apoio financeiro, nomeadamente

sob forma de subsídios específicos, para despesas de viagens e estadia

para participar numa entrevista;

 As despesas de realocação são comparticipadas em montante definido por

país, com um valor acrescido em caso de necessidades especiais ou no

caso do trabalhador ser acompanhado por membro(s) da sua família;

 Cursos de línguas e reconhecimento das qualificações podem ser

financiados;

 Os estagiários podem ainda receber um complemento salarial no caso

do seu salário ser inferior ao de um trabalhador que desempenhe as

mesmas funções.

A Dra. Inês Mendonça, Conselheira Eures na região desde 2005, salienta: “Uma

experiência profissional fora da região, que não tem forçosamente de ser para fora

do país, pode ser uma excelente alternativa para uma situação de desemprego,

mas também deve ser vista como algo que acrescenta bastante valor ao currículo

de um trabalhador, contribuindo para que tenha uma carreira de sucesso. Isto sem

falar da experiência pessoal que se adquire com a mudança para outro local e outra

cultura…”

A Dra. Inês refere ainda que “esta opção faz ainda mais sentido numa região

ultraperiférica como a nossa. No país e na região são sobretudo os mais

qualificados que procuram emprego fora, o que é mais evidente em profissões

como enfermagem, informática ou engenharias. Mas as ofertas existentes, que são

mais de 3 milhões, não se limitam a áreas qualificadas, existindo elevada procura

para trabalhadores das vendas, indústria, alojamento e restauração…”.

https://ec.europa.eu/eures/public/index_pt
https://euresmobility.anpal.gov.it/
https://ec.europa.eu/eures/public/index_pt


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.

Se pretende subscrever ou cancelar a newsemprego, clique aqui

A opinião dos utentes do IEM

A satisfação dos utentes do IEM, apurada através de

inquérito(*), corresponde ao nível de “Satisfeito”, tendo-se

alcançado um grau de satisfação médio de 2,9 numa escala de

1 a 4.

Dos 902 inquéritos recolhidos, 693 (76,8%) apresentavam um

grau de satisfação global igual ou superior a 2,5

correspondendo a uma larga maioria de utentes Satisfeitos.

Para além da boa acessibilidade aos locais de atendimento, no

conjunto das 16 questões do inquérito, destaca-se o resultado

apurado nas questões:

- Simpatia e cortesia dos funcionários (grau médio de 3,05)

- A importância dos serviços do IEM para a sociedade e os

cidadãos (3,05)

- Clareza e coerência das informações prestadas (2,95)

- Capacidade e empenho dos funcionários para resolver os seus

problemas (2,93)

Estas respostas salientam um atendimento empático, capaz e

empenhado, e reconhecem o papel do IEM na sociedade.

(*) Inquérito realizado nos dias 2 a 16 de novembro, tendo

sido disponibilizado por email o link de acesso ao

questionário online a todos os utentes com email registado

que contactaram o IEM nos meses de janeiro a outubro de

2021 e também foram distribuídos a todos os utentes que

se dirigiram às instalações da Rua da Boa Viagem, nº 14,

Funchal nos dias de 3 a 5 de novembro.

Escala: 1=Muito Insatisfeito; 2= Insatisfeito; 3= Satisfeito e 4=

Muito Satisfeito.

A todos os que responderam, o nosso agradecimento.

Juntos continuaremos a melhorar.

IEM, Inquérito de avaliação da satisfação 
dos Utentes - Nov. 2021

Distribuição dos inquéritos por 
grau médio global

76,8% 
dos utentes do IEM 
Satisfeitos ou 
Muito Satisfeitos

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5zLX5bgOZ4FzOVpM4sRDxHnEbRQrc-wL9S0GBsbv7SpgBQQ/viewform

