
Mais de quatro mil visitantes  
e 250 ofertas de emprego
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Números são apenas o balanço mais imediato da I Mostra Regional de Emprego e Formação Profissional. Organização do certame 
destaca ainda a troca de experiências entre entidades oficiais, empresários, estudantes, trabalhadores e desempregados
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Teve a seu cargo a presidência do 
Instituto do Emprego e Formação Pro-
fissional (IEFP), numa altura que o 
pais começava a evidenciar sinais de 
crise que acabaria por se traduzir na 
destruição de muitos milhares de pos-
tos de trabalho. No seu entender, te-
ria sido possível “estancar” a destrui-
ção de emprego nos chamados “anos 
da Troika”?  

Uma crise como a de 2008, a qual pas-
sou da vertente financeira para a área eco-
nómica, sem uma intervenção do Estado, 
que suportou a queda brutal da procura daí 
decorrente, pela desalavancagem de cré-
dito que daí resultante, teria sido altamente 
destruidora. Também em Portugal houve 
que fazê-lo e o Estado aguentar muitas em-
presas e bancos. 

Sobre a forma como depois o Memo-
rando foi interpretado e executado po-
der-se-ia ter minimizado os resultados so-
bre o desemprego se os cortes tivessem 
menos fundamentalistas e, sobretudo, se, 
nos primeiros anos, o Banco Central Eu-
ropeu tivesse utilizado mecanismos mais 

potentes para contrariar a subida das ta-
xas de juro sobre os países da periferia e a 
falta de crédito. 

Quanto às políticas ativas de emprego fo-
ram meramente ocupacionais e de finan-
ciamento de salários das empresas e isso 
não ajuda o prosseguimento das reformas 
estruturais no mercado de trabalho. 

 O pais tem, neste momento, a geração 
com maior formação de sempre mas, por 
sinal, é também a que mais padece com 
precariedade e os baixos salários. Exis-
tirão políticas capazes de “corrigir” este 
quadro?  

A principal política que permite corrigir 
é relançar o crescimento económico, apro-
ximando-o dos 2% ao ano. 

Depois, ter políticas ativas de emprego 
seletivas, que apoiem a empregabilidade 
dos jovens em setores menos aberto à ino-
vação e à exportação, para além de renovar 
e incentivar setores da economia social e 
emprego apoiado, isto é setores nas mar-
gens das atividades mercantis, mas que sa-
tisfaçam muitas necessidades sociais não 
solventes. 

 Ainda no que respeita à qualificação 
dos mais novos, com base na sua expe-
riência no IEFP, que fazer para não con-
tinuar a perder esse “potencial” para o 
estrangeiro? 

No caso dos mais jovens, duas coisas: 
consolidar a formação em contexto de tra-
balho ou então vocacional com prática si-
mulada bastante qualificada, em setores de 
bens transacionáveis, e facilitar a sua en-
trada em setores que necessitam de sangue 
novo, mas que contratam pouco.  

Depois, combater a precariedade, no-
meadamente que os estágios e os recibos 
verdes, muitos deles apoiados generosa-
mente pelo Estado. É importante que não 
sejam formas de promover a contratação 
por substituição e despedimento.  

As empresas para inovar precisam de em-
prego qualificado e estável. 

Agora na Fundação Inatel, tem a seu 
cargo varias infraestruturas e várias 
áreas de ação  onde se impõe o recruta-
mento de pessoal qualificado. O merca-
do tem conseguido “oferecer” pessoal 
qualificado de modo corresponder às 

“Os Açores são um bom 
laboratório de políticas 
ativas de emprego”

FFrancisco Madelino  Atualmente, na presidência da Fundação Inatel, o antigo responsável 
pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional dá nota positiva a trabalho feito na Região 

Francisco Madelino foi um dos oradores convidados do segundo dia da I Mostra Regional de Emprego e Formação Profissional
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EEntrevista

“Poder-se-ia ter minimizado  
os resultados sobre o 
desemprego se os cortes 
tivessem sido menos 
fundamentalistas

É importante combater  
a precariedade, 
nomeadamente que os 
recibos verdes, muitos deles 
apoiados generosamente 
pelo Estado

vossas necessidades? E em matéria de 
formação complementar? Como fun-
ciona na Fundação? 

Nas áreas de atividade da Inatel, hotela-
ria, desporto, cultura e economia social, há 
disponibilização de emprego qualificado, 
sobretudo jovem. O País evoluiu muito nes-
te âmbito.  

O maior problema do País está na pro-
cura, e, no nosso caso, capacidade de pro-
cura dos portugueses nas épocas baixas e 
maior usufruto das infraestruturas exis-
tentes. 

 Os Açores também são um mercado 
conhecido da Fundação, atendendo à 
existência de infraestruturas nas ilhas. 
Como tem sido experiência em matéria 
da constituição de quadros? 

Os Açores tem sido um bom laborató-
rio bom de políticas ativas de emprego, in-
cluindo aqui a formação. Os Açores têm, 
nesta e noutras matérias, muitos e exce-
lentes quadros.  

No caso da Inatel o desafio é juntar estes 
quadros, da cultura ao social, passando pelo 
ambiente e pelo desporto, às potencialida-
des turísticas e de lazer nas ilhas, e dá-la a 
conhecer ao uso do País e do Estrangeiro.   

A Inatel está empenhada nisso e vê nes-
ta região insular enormes potencialidades 
de ofertas de atividades de lazer. 

Nesta fase, o turismo é apontado como 
o grande impulsionador da criação de 
postos de trabalho nos Açores. Partilha 
dessa opinião? Que conselhos deixa a 
empregadores e investidores? 

Os Açores são uma pérola de beleza e 
simpatia, de cultura e de mar, logo com 
grandes potencialidades de crescimento 
das atividades turísticas, traduzidas no cres-
cimento acima dos dois dígitos das viagens 
de lazer para as ilhas. 

 A Inatel vê nesta região um dos seus prin-
cipais focos de atenção e de mercados de 
novos produtos e serviços. 

A Fundação Inatel terá algum novo in-
vestimento a curto ou médio prazo no ar-
quipélago?  

A Inatel está a avaliar essas potenciali-
dades e a interagir com os serviços regio-
nais. Quando e houver novidades elas se-
rão dadas. � 
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“Tivemos a 
ambição de dar 
voz a todos”

Ao cair o pano sobre a I Mostra Regional 
de Emprego e Formação Profissional im-
põe-se fazer dois tipos de balanços: o ba-
lanço dos números, que nos dá conta de 
mais de 250 ofertas de emprego, perto de 
500 candidaturas espontâneas ou entre-
gas de currículos, e os mais de 4000 visi-
tantes que se deslocaram ao local de rea-
lização deste evento; e, não menos 
importante, o balanço do formato desta 
Mostra Regional, que reuniu no mesmo 
local as empresas, as escolas profissio-
nais, a Universidade dos Açores e os ser-
viços públicos cuja ação influi direta ou 
indiretamente nas políticas de emprego, 
todos reunidos num mesmo propósito: a 
promoção do emprego e a criação de 
oportunidades. 

Durante os quatro dias do evento seis 
empresas ou grupos empresariais com 
atividade em várias ilhas dos Açores, dez 
escolas profissionais, quatro departa-
mentos do Governo dos Açores e a Uni-
versidade estiveram à disposição de quem 
procurou novo ou melhor emprego, mas 
também de quem desejou saber da ofer-
ta formativa para o ano letivo 2016/2017, 
como foi o caso de muitos jovens acom-
panhados das respetivas famílias, num 
formato de espaço aberto e convidativo 
ao debate e esclarecimento de ideias so-
bre percursos profissionais e formativos 
e respetivas saídas. 

No mesmo espaço reuniram-se alguns 
dos gestores de topo desta Região, em-
preendedores, pequenos, médios e gran-
des empresários e candidatos a empre-
go ou candidatos a melhorarem a sua 
situação profissional, onde foi possível 
ouvir que aspetos valorizam os recruta-
dores num processo de seleção de pessoal, 
com que desafios se deparam os nossos 
empresários e como os superar.  

Tudo isto decorreu num ambiente de 
grande proximidade e informalidade, 
bem revelador, por um lado, da comu-
nhão de objetivos entre quem necessita 
de capital humano para fazer prosperar 
os seus investimentos e quem está à pro-
cura de uma oportunidade para de-
monstrar o seu valor profissional, e, por 
outro lado, demonstrativo de que é mui-
to mais o que nos une do que o que nos se-
para nesta busca por mais e melhor em-
prego, mais e melhor qualificação, mais 
e melhores oportunidades. 

SSÉRGIO ÁVILA 
VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO,  
EMPREGO E COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL

Vice - presidente do Governo Regional enaltece a dinâmica resultante dos vários intervenientes na mostra
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Seria, pois, redutor determo-nos num 
balanço apenas de números, já por si mui-
to significativos, quando a convergência 
de energias em prol da promoção do em-
prego foi tão evidente, dando corpo ao 
lema do evento: Juntos Criamos um Mar 
de Oportunidades. 

O combate ao desemprego é bem mais 
eficaz quando é corporizado pelas ações 
daqueles que criam e buscam emprego, 
pelos agentes da oferta e da procura de 
emprego, e esta Mostra Regional teve, en-
tre outros, o objetivo de proporcionar as 
pontes que materializam esta conver-
gência de interesses. 

Apercebendo-nos da situação de reto-
ma da atividade económica a que se as-
siste nos Açores, de que são um dos me-
lhores indicadores o número crescente de 
ofertas de emprego que têm dado entra-
da nos respetivos serviços públicos, mas 
também os dados publicados pelo Ser-
viço Regional de Estatística de um au-
mento de 4,53 por cento dessa atividade 
económica, o maior dos últimos quatro 
anos, impunha-se proporcionar a todos 
os interessados um palco que a todos aju-
dasse a potenciar mais ainda esta ten-
dência sustentada de crescimento.  

E, no fundo, para além das políticas de 
promoção da empregabilidade dos aço-
rianos de uma forma geral, a nossa mis-
são reside também em sabermos ler estes 

contextos e dar-lhes condições para se-
rem o mais frutíferos possível.  

Mas esta Mostra Regional teve também 
na sua génese um objetivo inclusivo de 
permitir a todos partilharem os seus pro-
jetos, as suas necessidades de recursos 
humanos, ou as suas práticas de proces-
sos de seleção, com a consciência de que 
a esmagadora maioria do tecido empre-
sarial regional é composto por micro e pe-
quenas empresas, com maiores cons-
trangimentos para protagonizarem uma 
representação física e permanente du-
rante os quatro dias em que a Mostra de-
correu, mas com ideias e propostas igual-
mente valiosas.  

Tivemos a ambição de dar voz a todos 
os interessados e materializamos essa am-
bição através de uma plataforma infor-
mática que veio a revelar-se alvo de in-
tensa procura por quem visitou a Mostra, 
que registamos e com a qual vamos evo-
luir em termos da comunicação efetuada 
pelos serviços públicos de emprego. 

Estes resultados permitem-nos, por-
tanto, concluir pela elevada recetividade 
e abertura dos nossos empresários, das 
nossas escolas profissionais, da própria 
Universidade dos Açores e da comuni-
dade em geral para responderem, sem-
pre que chamados, a convergirem ener-
gias tendo em vista mais e melhores 
oportunidades para todos. 

E de tal forma assim é que este even-
to, assumindo a sua ambição de abran-
gência regional, será devidamente adap-
tado às várias realidades de ilha, de modo 
a que outros possam igualmente tirar e 
dar o máximo proveito ao mesmo. 

Os frutos retirados desta iniciativa em 
nada, porém, nos fazem abrandar o ritmo 
do combate ao desemprego.  

A tendência de descida do desemprego 
na Região, de que é a mais recente evi-
dência a descida em 31 pontos percen-
tuais do número de desempregados na 
Região em apenas dois anos, é a clara de-
monstração dos benefícios das políticas 
que vêm sendo adotadas. 

Os progressos são fruto da proposta 
inicial da Agenda Açoriana para a Cria-
ção de Emprego e Competitividade Em-
presarial, mas também de todos os aper-
feiçoamentos e complementos de que a 
mesma foi alvo, num esforço perma-
nente de encontrarmos as melhores res-
postas para os novos desafios e para pro-
porcionarmos as melhores condições de 
vida às famílias açorianas, e as melho-
res condições de prosperidade à nossa 
economia.  

Desta feita fizemo-lo através da I Mos-
tra Regional de Emprego e Formação Pro-
fissional, mas outras iniciativas se segui-
rão. Os Açores merecem e têm tudo para 
serem um mar de oportunidades. � 

“ÉÉ muito mais o que nos une 
do que o que nos separa 
nesta busca por mais e 
melhor emprego, mais  
e melhor qualificação, mais e 
melhores oportunidades

A tendência de descida  
do desemprego na Região  
é a clara demonstração dos 
benefícios das políticas  
que vêm sendo adotadas

Balanço
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“É o turismo 
que está a  
gerar emprego”

Com um universo de 2400 cola-
boradores, o Grupo Bensaúde 
apresenta-se como o maior em-
pregador privado da Região e a 
tendência será para continuar a 
fazer crescer os seus quadros, so-
bretudo por via do desenvolvi-
mento que o setor turístico tem 
experimentado nos últimos anos.  
        “Se conseguirmos quebrar a sa-
zonalidade – e já há sinais de que 
isso pode ir acontecendo gradual-
mente -  naturalmente, nas pontas 
do ano, entre janeiro e abril e entre 
outubro e dezembro, é natural que 
possamos ter um quadro mais es-
tável e que mais pessoas tenham 
uma oportunidade de emprego”, 
revela Jorge Aguiar, diretor de Re-
cursos Humanos, que representou 
o Grupo Bensaúde num dos pai-
néis da I Mostra Regional de Em-
prego e Formação Profissional.  

Jorge Aguiar, diretor de Recursos Humanos  
do Grupo Bensaúde, reconhece que no setor do 
turismo as áreas mais operacionais vão continuar  
a possibilitar a criação de novos postos de trabalho

      “Tudo depende dos clientes: 
sem clientes, não há negócio.” 

E quanto à constituição desses 
quadros, Jorge Aguiar confessa-
se tranquilo, assegurando que o  
Grupo tem um planeamento mui-
to bem estruturado no que res-
peita ao recrutamento. 

“Temos parcerias com quase to-
das as escolas profissionais da Re-
gião e fomentamos muito a inte-
gração dos jovens por via dos 
estágios profissionais. Portanto, 
uma boa parte das nossas neces-
sidades, temos conseguido, ao 
longo dos tempos, ir suprindo por 
essa via. Contudo, é evidente que 
depois há um conjunto de neces-
sidades que não se conseguem re-
solver por esse caminho. Quando 
é necessário preencher vagas para 
quadros mais experientes, já há 
maior dificuldade e temos de re-

Jorge Aguiar falou da importância do perfil profissional nas empresas
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correr ao mercado, mas também 
ai temos sido bem sucedidos.”  

Jorge Aguiar aponta ainda um 
trabalho cada vez mais atento e 
preciso dos estabelecimentos vo-
cacionados para o ensino profis-
sional em matéria de  deteção das 
necessidades do mercado laboral, 
daí que, nos últimos anos, a ofer-
ta formativa em áreas relaciona-
das com o setor económico mais 
emergente nas ilhas tenha au-
mentado. 

“A área do turismo está a recu-
perar e a crescer . Em função dis-
so, já se nota alguma dificuldade 
em recrutar  quadros mais opera-
cionais, nas áreas de chefes de co-
zinha, cozinheiros , empregados 
de mesa, barman, entre outras 
áreas mais técnicas”.  

Nesse sentido, o diretor de Re-
cursos Humanos do Grupo Ben-
saúde deixa a indicação de que ha-
verá necessidade, a curto prazo, 
de uma maior aposta em forma-

ção mais operacional, com espe-
cial destaque para o domínio de 
housekeeping.       

“Ou seja, pessoas que tratam de 
arranjar quartos e andares, por 
exemplo. Aliás, toda a área rela-
cionada com o alojamento  é na-
tural que cresça, incluindo che-
fias, como são disso exemplo as 
chamadas governantas de anda-
res”, explica. 

“Claro que também há espaço 
para pessoas formadas a um nível 
superior, por exemplo em gestão 
hoteleira”, acrescenta Jorge 
Aguiar, lembrando que “é mais do 
que evidente, nestes últimos tem-
pos, é o  turismo que está a gerar 
emprego, direta e indiretamente”.  

“Aliás, é uma área que tem essa 
característica: um efeito multi-
plicador. Além disso, emprega se-
nhoras, uma faixa da população 
ativa onde julgo existir uma taxa 
de atividade ainda baixa”. 

De suprema importância, re-
vela também o responsável pela 
área de recursos humanos do 
Grupo Bensaúde, é a formação 
contínua dos quadros.  

“Num universo cada vez mais 
competitivo,  as empresas pre-
cisam de ter fatores distintivos, 
e é por via da formação que con-
seguimos ter trabalhadores 
mais capazes de fazer a diferen-
ça”. Não é à toa que, só no ano 
passado, o ministramos quase  
700 ações de formação em áreas 
operacionais, com um grande 
foco na distribuição, tecnologias 
e turismo”. � 

Engenharias e gestão 
com procura crescente

Conhecedores da base de dados  
que a Norma Açores detém em 
matéria de perfis profissionais, fo-
ram muitos os que aproveitaram  
a representação da empresa na I 
Mostra Regional de Emprego e 
Formação Profissional para dei-
xar o seu currículo.  

“Temos muitas empresas que 
nos contactam no sentido de en-
contrar de pessoas com determi-
nada formação para os seus qua-
dros. E, nos últimos tempos, a par 
do setor do turismo, a área das en-
genharias e da gestão, num pa-
tamar especializados, têm regis-

A par do turismo, a área das engenharias e da gestão são as mais solicitadas pelas 
empresas que recorrem aos serviços de recrutamento de pessoal da Norma Açores

tado grande procura”, revela o 
diretor da Norma Açores, Pedro 
Santos, acrescentando que os can-
didatos detentores de formação 
profissional também se apresen-
tam como dos mais solicitados 
pelo tecido empresarial regional.   
      “Penso que a região tem feito 
um trabalho excelente  trabalho 
ao nível da formação profissional 
regular, assim como na formação 
de atualização de competências. 
Agora importa ter sempre pre-
sente que a formação é continua 
e o mercado exige uma atenção 
permanente às suas dinâmicas. 
Ou seja, vai haver sempre neces-
sidade de apostar em novas áreas, 
novos conhecimentos. E é nesse 
domínio que também temos uma  
palavra a dizer”.  
       Recorde-se, que a Norma Aço-
res dá apoio na formação dos ati-

Pedro Santos, diretor da Norma Açores, foi outro dos oradores presentes na mostra
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vos das empresas ao nível da atua-
lização de conhecimentos em 
áreas específicas e até de desen-
volvimento pessoal. Aliás, Pedro 
Santos assegura que a postura das 
empresas em relação à formação 
interna têm vindo a mudar. 
     “Notamos que as empresas aço-
rianas estão cada vez mais sensi-
bilizadas para essa questão: atua-
lizar os conhecimentos dos seus 
trabalhadores porque hoje em dia 
não basta ter conhecimentos me-
ramente técnicos”. 
      De um modo geral, para além 
de algumas especialidades pro-
fissionais, as formações mais so-
licitadas estão relacionados com 
o atendimento, com as línguas es-
trangeiras e até com o acordo or-
tográfico. “Tem sido também mui-
to solicitado à Norma, a vertente 
do desenvolvimento pessoal, em 

concreto a gestão de conflito, no 
âmbito da chamada inteligência 
emocional.  
    “As empresas estão cada vez mais 
preocupadas com  essa questão 
porque como  sabemos as mesmas 
só se desenvolvem com trabalho 
em equipa e muitas vezes, para al-
cançar esse objetivo em pleno, há 
que  trabalhar as ferramentas da 
psicologia”, explica o diretor Pe-
dro Santos. E para ministrar for-
mação nessas áreas mais especí-
ficas, em regra, a Norma consegue 
recursos humanos habilitados 
mas, em outras situações, há ne-
cessidade de recorrer “à massa crí-
tica onde ela está”. 
   “Temos parcerias a nível nacio-
nal com algumas organizações  
que todos os anos fazem uma re-
ciclagem aos nossos colaborado-
res”, remata. � 
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função pública, originou menos aplicação 
de valores na economia o que provocou me-
nos consumo com os habituais reflexos no 
comércio. Relembre-se que o PAEF signi-
ficou um aumento do IVA, a atualização das 
taxas de IRS e IRC, a perda do subsídio de 
insularidade, a redução do número de fun-
cionários públicos e a exigência do paga-
mento de taxas moderadoras. O aumento 
do desemprego e de insolvências de empre-
sas foram alguns dos reflexos do da aplica-
ção do programa de ajustamento na Ma-
deira, que vigorou até dezembro de 2015, e 
de que estamos agora a recuperar. Inverter 
esta situação não tem sido fácil. A maior par-
te dos desempregados da área da constru-
ção e comércio têm de ser requalificados para 
outras áreas. Os mecanismos de apoio e es-
tímulo da economia privada tem dado sinais 
de alguma tendência para inverter o ciclo 
mas não o suficiente para que os dados se 
possam manifestar de forma desejada num 
curto espaço de tempo. Os resultados são 
sempre a médio prazo.  

Na sua opinião, o desenvolvimento que 
o turismo  nos Açores pode ser uma boa 
alavanca para a criação de novos pos-
tos de trabalho? 

Na Madeira, o setor do Turismo constitui 
um dos pilares da economia regional e um 
dos principais setores geradores da rique-
za. A região possui um parque hoteleiro con-
solidado e que respeita os elevados padrões 
de qualidade exigidos pelos operadores tu-
rísticos. Para além disto possuímos um con-
junto de infraestruturas e equipamentos de 
apoio que consolidam o setor e que tem con-
tribuído para a criação e manutenção de 
postos de trabalho. Tendo os Açores seme-
lhança em termos de recursos naturais, jul-
gamos que é uma boa aposta e possível ala-
vanca para a criação de novos postos de 
trabalho. 

 Com base na experiência da Madeira, 
que outras áreas podiam ser potencia-
das no sentido de criar emprego? 

Dentro do turismo potenciar atividades 
ligadas ao turismo da natureza o turismo de 
natureza e de bem-estar, em unidades de ho-
telaria tradicional e em unidades de turis-
mo no espaço rural e empresas de animação. 
A criação de microempresas no meio rural, 
que valorizem recursos e aproveitem o po-
tencial que existe de oferta de serviços no 
âmbito do turismo, agro turismo e turismo 
de natureza, e na produção de bens e servi-
ços transacionáveis. O setor do turismo pode 
ser direcionado também para o património 
ambiental e paisagístico, podendo ser um 
eixo de desenvolvimento sustentável nos 
Açores. Por outro lado, o Turismo Azul, cen-
trado no mar e nas atividades marítimas e 
de mergulho é um tipo de turismo que deve 
ser potenciado pelas nossas ilhas, que têm 
condições únicas para o fazer. � 

A Madeira tem se deparado com uma 
taxa de desemprego das mais altas do 
país. Que políticas têm sido levadas a 
efeito para contrariar essa tendência? 

Têm sido feito nos últimos tempos es-
forços com melhorias ao nível das habili-
tação e qualificação dos ativos, a promoção 
da diversificação da atividade económica, 
tradicionalmente centrada no turismo, para 
setores de tecnologias e comunicações e ou-
tros serviços económicos, nomeadamen-
te valorizando uma maior orientação para 
o mercado internacional, e pela criação de 
apoios ao empreendedorismo, à inovação 
e à ciência e tecnologia.  Iniciou-se também 
um plano de combate ao desemprego jo-
vem cujos frutos se começaram a sentir. 

O estímulo da economia privada, em 
regra, tem um claro impacto na criação 
de emprego. Existem na Madeira meca-
nismos  de apoio nesse sentido? 

Sim. Para além das medidas e programas 
de emprego geridos pelo Instituto de Em-
prego da Madeira existem várias medidas 
geridas pelo Instituto de Desenvolvimen-
to Empresarial que na Madeira é tutelado 
pela Secretaria da Economia Turismo.  

- Como avalia a reação do mercado lo-
cal às referidas medidas?  

A adesão às medidas tem sido muito boa. 
A Madeira durante longos anos foi forte-
mente dependente do investimento públi-
co, grandes obras públicas que empregaram 
durante anos muitos trabalhadores da cons-
trução civil. Com a chegada ao fim deste 
grande pilar da economia regional duran-
te décadas (a construção de obras públicas) 
muitas pessoas ficaram desempregadas. São 
a maior “fatia” de desempregados regista-
dos no Instituto de Emprego. Posterior-
mente com a necessidade da Madeira em re-
correr ao PAEF, os cortes dos salários da 

RRita Andrade  Presidente do Instituto de Emprego da 
Madeira aponta a criação de investimentos no meio rural 
como estratégia para criar novos postos de trabalho

Rita Andrade falou no último painel da mostra
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EEntrevistas

“Quem quer, vai atrás 
e consegue”

Pegar numa mochila e sair para correr 
o mundo pode, à primeira vista, parecer 
uma grande loucura... 

Houve um propósito. Eu  não estava em 
casa chateado com a vida e decidi  sair para 
dar a volta ao mundo.  Este projeto come-
çou a ser planeado no final de 2011, quan-
do se falava muito em crise, Troika, FMI, 
quando as pessoas estavam desmotivadas. 
E mais do que desmotivadas, estavam des-
crentes e fartas de promessas. Eu queria, 
no fundo, trazer inspiração às pessoas e fa-
zê-lo através de histórias reais. Então o meu 
propósito era: vou dar a volta ao mundo, 
vou passar por realidades muito boas , como 
nos Estados Unidos ou Canadá,  e outras  
menos boas, como a Índia ou Tanzânia, mas 
onde, mesmo assim, existem pessoas a fa-
zer acontecer. Pessoas que se levantam do 
sofá, que não se resignam, vão à luta e con-
seguem . Ora, trazendo essas histórias de 
volta a casa, queria inspirar as pessoas para 
estas também consigam atingir as suas me-
tas, os seus sonhos... E foi assim que a via-
gem se fez. 

Mas a aventura não acabou ainda…  
Não. O projeto passava, numa primeira 

fase, por reunir essas histórias e depois tra-
zê-las a casa. E é nessa fase que estamos 
agora. Isso tem sido feito através do livro 
que se chama “Faz Acontecer”, lançado no 
final de 2015, e numa tour de palestras que 
estão a acontecer um pouco por todo o pais. 
Aqui nos Açores, em parceria com a Dire-
ção Regional da Juventude, já fui a quase 
todas as escolas secundárias da Região. Em 
seis meses, falei, no total, com mais de 18 
mil pessoas.  

E como têm sido as reações? 
Muito positivas. Trouxe histórias muito 

fortes, de pessoas que com nada fizeram 
coisas absolutamente incríveis. E depois 

André Leonardo Jovem terceirense, autor do livro “Faz 
Acontecer”, falou das experiências da  viagem à volta do 
mundo à procura de histórias de sucesso e pessoas inspiradoras 

André foi um dos oradores mais aguardados
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da viagem percebi que existem dois tipos 
de pessoas: aquelas que olham para a fren-
te  acham que o que lhe acontece é fruto do 
contexto e aquelas que perante um deter-
minado contexto fazem acontecer, inde-
pendentemente das circunstâncias mais 
ou menos adversas. Isso parece uma coisa 
mais ou menos comum mas, no fundo, é 
algo que faz muita diferença. Tenho co-
nhecido muitos jovens por todas as ilhas, 
em Portugal continental também, pessoas 
que apesar da crise e da falta de emprego 
generalizado, lá conseguem fazer acon-
tecer projetos incríveis porque trabalham 
e porque se esforçam muito. E passam 
aquilo que outros, eventualmente, não es-
tarão dispostos a passar. 

Que perguntas lhe fazem? 
Geralmente  se viajar é caro.  O que se ca-

lhar muitos jovens, em especial universi-
tários, não sabem é que há uma bolsa es-
pecífica de uma associação que pode 
disponibilizar seis mil euros para viagens 
pelo mundo. E é só concorrer. Curiosa-
mente, nos últimos anos, não têm apareci-
do muitos concorrentes. E depois existem 
os programas Erasmus ou o EurOdisseia. 
No geral, acho que é muito mais uma ques-
tão de vontade do que de dinheiro.  

E que história que mais lhe tocou?  
É muito difícil escolher uma história por-

que falei com 143 pessoas. Contudo, uma 
das que está muito presente, porque se pas-
sou também em Portugal, é a do Ricardo 
Teixeira. Ele é tetraplégico. Nasceu com to-
das as suas capacidades físicas. Com 15/16 
anos estava a brincar numa praia com ami-
gos e durante um mergulho algo correu 
mal… Ora, quando se fica tetraplégico te-
mos que reaprender tudo, a vida começa de 
novo…Como se toma duche, como se pega 
num garfo ou num telefone?!E ele disse-
me “eu tinha tudo para ser um coitadinho”. 
Mas a verdade é que ele hoje tem 39 anos, 
é casado, tem uma filha e está à frente de 
seis empresas. E são empresas criadas por 
ele, que dão emprego a 60 pessoas: uma no 
Reino Unido, quatro em Lisboa e uma em 
Évora. E quando lhe perguntei como se con-
segue isto ele respondeu-me “nunca nin-
guém me deu nada e acho que todos vocês 
o podem fazer. E se não conseguem é por-
que não se esforçam o suficiente”. Tal com 
ele, também defendo que “quem quer, vai 
atrás e consegue”. 

Mudou depois desta experiência?  
Sem dúvida. É impossível falar com es-

tas 143 pessoas e não ficar súper inspirado. 
Acho que hoje em dia posso conquistar o 
mundo, se quiser. E se tiver essa vontade. 
Nesta aventura pelo mundo, também pas-
sei situações menos boas. Não foram tudo 
rosas! Mas aconteceu… Foram os sacrifí-
cios que tive de passar para hoje estar aqui 
a contar estas histórias. � 

Microempresas no 
meio rural é boa aposta
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Motivar os 
colaboradores  
é determinante 
para ter sucesso

Eleito gestor do ano 2015, Romão 
Bráz, do Grupo Finançor, diz que 
não existem fórmulas mágicas para 
construir um negócio de sucesso, 
mas sim uma conjunto de valores 
que, conjugados, podem -se tradu-
zir em resultados de excelência em 
termos empresariais.   

“ Equipas bem lideradas, objeti-
vos bem definidos e um bom co-
nhecimento do mercado onde se 
atua. A isso, somam-se uma gestão 
com competência,  a contratação 
das pessoas certas e quadros   de-
vidamente formados e motivados.”  
Aliás, Romão Bráz faz questão de 
ressalvar que a motivação é um fa-
tor de extrema importância no fun-
cionamento de qualquer negócio, 
daí que seja uma das áreas onde o 
Grupo Finançor tem vindo a apos-
tar com firmeza. 

“Normalmente,  o bom desem-
penho da empresa já funciona 

como motivação. Afinal, em regra, 
toda a gente gosta de fazer parte 
de uma equipa ganhadora. É algo 
que ajuda mas não vale só por si. 
É preciso, acima de tudo, atender 
às necessidades específicas de cada 
colaborador, tentar que possa evo-
luir enquanto pessoa e enquanto 
profissional. Só assim o mesmo irá 
sentir-se realizado, com todas as 
consequências positivas dessa cir-
cunstância”. 

E será fácil encontrar recursos 
humanos qualificados para for-
mar quadros na Região? 

“Diria que consegue-se encon-
trar, em São Miguel, com relativa 
facilidade. Em outras ilhas é mais 
difícil. No caso específico da hote-
laria, sentimos muita dificulda-
de em arranjar os chamados qua-
dros superiores com as formações 
específicas para o setor”. 

Também Luís Melo, adminis-

Gestores abordaram o tema “Gestão e Inovação: Caminho para o Sucesso”

“Pessoas habilitadas fazem toda a diferença”
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trador da Cybermap, confessa 
que, atualmente, enfrenta algu-
mas dificuldades em recrutar   na 
Região profissionais habilitados 
para a área de ação da sua em-
presa, ou seja, informática e no-
vas tecnologias. 

“A Universidade dos Açores, 
neste momento, não está a apos-
tar muito na área de programa-
ção, virou-se mais para a verten-
te dos conteúdos multimédia e 
nas redes de comunicações. E isso  
faz com que haja menos recursos 
neste domínio Mas há outro fator 
que também pesa: a nível euro-
peu, por ano, são precisos cerca de 
250 mil técnicos na área de tec-

nologias de informação”. Ainda 
assim, a Cybermap garante que  
faz por estar atenta aos recursos   
que se formam na Região. 

“Selecionamos os nossos qua-
dros através dos programas Es-
tagiar, que são uma excelente me-
dida para recrutarmos pessoal. O 
problema é que, recentemente, 
não apareceram candidatos na 
área das tecnologias de informa-
ção e comunicação com o perfil 
que pretendíamos 

Menos dificuldade diz ter Luís 
Vasco Cunha do Grupo Susiar-
te/Expert.  

“Fomos constituindo equipas 
para várias lojas com bastante fa-

cilidade. A última foi em Lisboa, 
para um espaço que abriu há pou-
co mais de duas semanas . E esta-
mos muito satisfeitos com a per-
formance desses colaboradores. 
A voz corrente é de que é difícil en-
contrar pessoas com garra e em-
penho no trabalho, mas nós temos 
o exemplo prático de que não é as-
sim. E reconhecemos que o nosso 
nível de exigência é elevado”.  

Para o homem forte da Susiar-
te/Expert, só isso é metade do ne-
gócio e, consequentemente, dos bons 
resultados e da expansão do grupo.  
“Para nós, sucesso é ter as portas 
abertas há 33 anos. E isso aplica-se 
a qualquer empresa”. � 

Intervenção do ice- conselheiro do Emprego das Canárias ‘fechou’ o certame

É na realidade da dinâmica turísti-
ca da sua região que o vice conse-
lheiro do Emprego e Empreende-
dorismo do Governo das Canárias, 
Rafael Yanes Mesa, se apoia para 
deixar uma recomendação aos Aço-
res quanto ao setor. 

“Somos um motor de primei-
ra ordem a nível mundial. Hoje, 
recebemos uma média de 13 mi-
lhões de turistas por ano, num 
arquipélago onde só vivem no 
dois milhões. Nos últimos anos 
temos analisado o que fizemos 
de bem e o que fizemos de mal 
e nesse sentido os Açores podem 
aprender com o que se fez me-
nos bem nas Canárias. Por exem-

plo, temos um turismo massivo 
“de tudo incluído” que é algo que 
não deixa grande margem para 
retorno económico para além da 
indústria hoteleira. Isto quer di-
zer que os Açores podem e de-

vem  apostar num modelo dife-
rente”. 

Esse modelo, explica Rafael 
Mesa, passa por uma estratégia 
de diferenciação e qualidade. 

“Este é o momento oportuno 
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Porque as empresas são as pessoas, três conhecidos 
gestores açorianos falam do papel da motivação dos 
seus quadros na construção de negócios de sucesso

Rafael Yanes Mesa, vice 
conselheiro do Emprego 
e Empreendedorismo do 
Governo de Canárias, 
destaca o papel crucial 
recursos humanos na 
área do turismo

para o fazer. Apostar num turis-
mo de maior proximidade às pes-
soas, com unidades de alojamen-
to mais pequenas e mais afastadas 
dos centros urbanos. A ilha de São 
Miguel - é o que conheço - e tem 
uma cultura muito rica, uma pai-
sagem deslumbrante, uma arqui-

tetura muito bem conservada, en-
tre outros encantos. E tudo isso 
pode e deve ser potenciado. Esse 
deve ser o caminho e não um tu-
rismo massivo”.  

Em paralelo, o vice conselheiro 
do Emprego e Empreendedoris-
mo do Governo das Canárias ape-
la a que não se esqueça um elo de-
terminante: os recursos humanos. 

“ São precisas pessoas habilita-
das para trabalhar nessas áreas por-
que isso faz a diferença. É funda-
mental no turismo de qualidade. Se 
não existem bons profissionais à 
frente das unidades hoteleiras e de 
restauração, guias, taxistas, cama-
reiros e se  não estão bem prepa-
rados, o fluxo turístico vai-se per-
dendo”, alerta,  aconselhado a que 
se “aposte de forma decidida na for-
mação profissional em áreas espe-
cíficas e que são cruciais”.  

“Fazer as coisas bem, sem pres-
sas, é muito caminho andado para 
consolidar essa marca de quali-
dade e garantir a sustentabilida-
de do setor”. � 

“SSe se quer turismo  
de qualidade que crie 
riqueza e permita 
manter os postos  
de trabalho, há que 
apostar de forma 
decidida na formação 
profissional em áreas 
específicas
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Escolas profissionais atentas  
às necessidades do mercado 

“Todos antes de enviar a propos-
ta de oferta formativa,  reúne-se a 
direção geral para analisar uma 
série de documentos, entre eles 
inquéritos feitos às entidades  re-
cetoras de formandos em contex-
to de trabalho , onde uma das 
questões diz, precisamente, res-
peito ás necessidades formativas”. 
É, desde há muito, um procedi-
mento adotado pela  Escola Pro-
fissional da Ribeira Grande 
(EPRG), garante a diretora geral,  
Teresa Silva. 

“Além desse inquérito, são tam-
bém enviados questionários aos 
núcleos empresariais. São tam-
bém feitos alguns contactos com 
os responsáveis pelos recursos hu-
manos de grandes  empresas. São 
tudo esforços para saber quais as 
áreas de trabalho onde podem 
existir lacunas mais prementes   
em matéria de formação profis-
sional. Depois, é feita uma pro-
posta com base nas informações 

recolhidas”, acrescenta a respon-
sável pela EPRG. 

Teresa Silva ressalva, no entan-
to, que isso não se sobrepõe aos 
interesses dos formandos.  

“A questão vocacional também 
tem de ser tida em conta. Tenta-
mos que haja um equilíbrio e ra-
zoabilidade”. 

Também do caso da Escola pro-
fissional INETESE - Instituto de 
Educação Técnica dos Açores,   é 
“princípio assente” a auscultação 
das empresas e instituições. 

“Deste modo, julgo que estamos 
a colaborar para o desenvolvi-
mento económico e social que se 
almeja para a região”, assume o di-
retor da INETESE, Jorge Mar-
ques, lembrando que em termos 
de áreas formativas, o setor dos 
serviços continua a ser o domínio 
mais solicitado.  

“Só para dar uma ideia, perspe-
tivamos iniciar no próximo ano 
letivo o curso técnico de comércio 

Ao palco da I Mostra Regional de Emprego chegaram testemunhos na primeira pessoa de quem optou pelo ensino profissional

um acentuado crescimento nesse 
setor. E estamos seguros que essa 
tendência irá manter-se nos pró-
ximos anos. Aliás, o fato de estar-
mos presentes nesta Mostra de 
Emprego é também para mostrar 
ás pessoas que estas são áreas (co-
zinha, restaurante/bar) com enor-
me empregabilidade”.  

Filipe Rocha refere ainda que 
também ajuda a rede de contac-
tos e parcerias que a EFTH foi 
criando ao longo da sua existên-
cia, que lhe permite organizar 
eventos na Região, mas também 
no exterior, como é o caso de par-
ticipações em concursos ou está-
gios, circunstâncias que levam a 
que a qualidade da formação seja 
cada vez mais reconhecida.  

“Além disso há uma nova vaga 
de empresas e jovens empreen-
dedores que apostam em novos 
conceitos, novas abordagens. 
Hoje, as pessoas ligadas à res-
tauração, cada vez mais, são pes-
soas que se formaram nestas 
áreas, que têm mais conheci-
mentos e isso está plasmado nos 
novos projetos que têm surgido e 
que acabam por, com a diferen-
ciação, alcançar um lugar de des-
taque no meio”. � 
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e o curso técnico de agências de 
viagens e transportes. Já no cor-
rente ano, irá concluir-se o cur-
so técnico de transportes e o de 
contabilidade. Também iniciamos 
formação em turismo”, enumera 
o diretor da INETESE. 
      Detentora de uma das mais al-
tas  taxas de empregabilidade, a 
Escola de Formação Turística e 

Hoteleira (EFTH) também alinha 
pelo mesmo diapasão. Aliás, o di-
retor Filipe Rocha considera ser 
essa resposta às necessidades  do  
mercado o primeiro fator a con-
tribuir para esses resultados. 

“Há, efetivamente, uma gran-
de necessidade de recursos hu-
manos qualificados na área do tu-
rismo já que a região está a viver 

Filipe Rocha, diretor da EFTH, destaca as oportunidades na área do turismo
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Teresa Silva, diretora da EPRG, fala do contato com empresas

Jorge Marques, diretor da INETESE, foi um dos oradores

Para que se alcancem taxas de empregabilidade 
elevadas, os estabelecimentos de ensino 
profissional fazem, com regularidade, a 
auscultação de empresários e entidades parceiras
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Mais de 450 currículos 
entregues durante a mostra

Testemunhos e casos práticos foram uma constante ao longo dos quatro dias do certame
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Projeto IdeiaJovem apresentado no terceiro dia do evento

Vice-presidente do Governo em visita aos espaços da mostra 

Entre os dias 9 e 12 de maio, o Pavilhão do Mar, nas Portas do Mar, transformou-se num centro de 
debate e partilha de experiências entre empresários, estudantes, empregados, desempregados e 
entidades oficiais, naquela que foi a I Mostra Regional de Emprego e Formação Profissional

Espaços interativos vão ser colocados nas agências de emprego

Ofertas formativas dadas a conhecer aos mais novos

Empresários e autarcas marcaram  presença em vários painéis Sub-diretor do Emprego encerrou a primeira edição da Mostra
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