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NO PRÓXIMO DIA 3 MARÇO 2022,
PELAS 21:00, TERÁ LUGAR A 4ª

ASSEMBLEIA-GERAL DA AGEIRA.
ATRAVÉS DA PLATAFORMA

MICROSOFT TEAMS.

 APAREÇA!

Contamos com a presença
dos nossos Associados e
Fundadores para esta 4ª
Assembleia-Geral da
AGEIRA. Vamos debater os
planos para tornar 2022 um
ano cheio de sucesso para as
empresas de Alenquer.
Junte-se a nós, dia 3.



A 4ª Assembleia-Geral da AGEIRA terá lugar no
próximo dia 3 de Março de 2022 pelas 21:00
horas, através da plataforma Microsoft Teams.

Nesta Assembleia, serão discutidos e avaliados
os seguintes temas:

1 - Votação e aprovação das contas da AGEIRA
para 2022.

2 - Nomeação de um novo membro para o
Conselho Fiscal. 

3 - Apresentação do plano de formações para
2022. 

4 - Outros assuntos do interesse da Assembleia.

Contamos consigo!

ASSEMBLEIA-GERAL
DIA 3 DE MARÇO (QUINTA-FEIRA), ÀS
21:00, NA PLATAFORMA MICROSOFT
TEAMS

Participe na 4ª Assembleia-Geral
da AGEIRA aqui: 

https://teams.microsoft.com/
dl/launcher/launcher.html?
url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup
-
join%2F19%3Ameeting_ZDY5
ZGM3MGUtYTg2Yy00MjE1LW
EyYzQtZjc1OWY0ODExYjZk%
40thread.v2%2F0%3Fcontext
%3D%257b%2522Tid%2522%2
53a%2522b9fec4c5-4f17-
44c9-a2ac-
018eb80126cd%2522%252c%2
522Oid%2522%253a%252229c
b9eb2-3e2f-4046-b05c-
8c56e2ee2e81%2522%257d%2
6anon%3Dtrue&type=meetu
p-join&deeplinkId=c1737e45-
ff2f-477e-b391-
ee2354f182b7&directDl=true&
msLaunch=true&enableMobi
lePage=true&suppressPromp
t=true

Considerando o 3º ponto da ordem de trabalhos, partilhamos consigo alguns dos grandes
temas visados para as formações:

1 Competências em Liderança e Gestão de Equipas;

2 Competências em Gestão de Processos e de Projectos;

3 Competências em Qualidade e Segurança;

4 Competências em Vendas e Gestão Comercial;

5 Competências Comportamentais e Transversais nas Organizações;

6 Competências Específicas em Gestão e Desenvolvimento de Capital Humano.

PLANO DE FORMAÇÕES
CONHEÇA OS PRINCIPAIS TEMAS QUE
TEMOS NO NOSSO PLANO DE
FORMAÇÕES PARA 2022

PARTICIPAR
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STAIRWAI 
ACESSO A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
PARA AS PEQUENAS E MÉDIAS
EMPRESAS

60 000€, que incluem: uma lump sum de
26 000€; um voucher de 10 000€ para
aceder a recursos informáticos; e um
voucher de 24 000€ para acesso a mentoria
por parte de peritos em IA.
Um programa de apoio com a duração de 6
meses.

Está aberta a primeira call para submissão de
propostas da StairwAI. Esta medida é
destinada a PMEs que não têm acesso
imediato ou conhecimentos em técnicas de
Inteligência Artificial (IA), de modo a
melhorarem os seus processos, serviços ou
cadeias de valor.

A StairwAI oferece os seguintes benefícios a
PMEs low tech:

Candidaturas abertas até 15 de março.

processamento de imagem
com recurso a IA para
controlo de qualidade de
produtos;
aplicações de IA para
diagnosticar ou antecipar
comportamento anómalo
em componentes
industriais;
uso de IA para apoio a
atividades de planeamento
(como por exemplo
planeamento de produção
ou gestão de cadeias de
abastecimento);
recurso de IA para
obtenção de estimativas
em tempo real de
quantidades físicas que
apenas podem ser medidas
esporadicamente (por
exemplo, via análises
químicas);
aplicação de IA para
estimativas e otimização de
rendimento da produção.

Alguns exemplos de usos de
soluções de IA incluem:

SABER MAIS

RESPONSABILIDADE SOCIAL
E SUSTENTABILIDADE
APEE E IAPMEI RECONHECEM
PRÁTICAS DE RESPONSABILIDADE
SOCIAL E SUSTENTABILIDADE

A iniciativa da Associação Portuguesa de Ética Empresarial, com o apoio do IAPMEI,
promove o reconhecimento das práticas das organizações portuguesas em dois eixos
estratégicos: Responsabilidade Social e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Distingue a implementação de políticas e modelos de boa governação em
organizações dos setores público e privado, com e sem fins lucrativos, que criam valor
para as suas partes interessadas e contribuem ativamente para o desenvolvimento
sustentável.

SABER MAIS

Candidaturas abertas até 31
de março!
Saiba mais em:

https://www.apee.pt/reco
nhecimentos/2016-05-19-
15-33-19

https://www.een-portugal.pt/news/Paginas/StairwAI-%E2%80%93-Call-aberta-para-acesso-a-Intelig%C3%AAncia-Artificial-para-PMEs.aspx
https://www.een-portugal.pt/news/Paginas/StairwAI-%E2%80%93-Call-aberta-para-acesso-a-Intelig%C3%AAncia-Artificial-para-PMEs.aspx
https://www.een-portugal.pt/news/Paginas/StairwAI-%E2%80%93-Call-aberta-para-acesso-a-Intelig%C3%AAncia-Artificial-para-PMEs.aspx
https://www.apee.pt/reconhecimentos/2016-05-19-15-33-19
https://www.apee.pt/reconhecimentos/2016-05-19-15-33-19
https://www.apee.pt/reconhecimentos/2016-05-19-15-33-19
https://observador.pt/interativo/guia-eleitoral-as-propostas-dos-partidos-sobre-20-temas/
https://observador.pt/interativo/guia-eleitoral-as-propostas-dos-partidos-sobre-20-temas/


Neste Dia de S. Valentim, 14 de fevereiro, o município de Alenquer levou a cabo uma
iniciativa relacionada com a temática, envolvendo o comércio tradicional local.

“O Comércio, com Poesia, tem mais Amor” - uma iniciativa que procurou sobretudo
impulsionar as compras nas lojas do concelho, aproveitando uma data que,
habitualmente, é marcada por níveis de consumo acima da média.

O conceito: em troca de uma frase ou poema com a palavra “amor”, envolvendo uma
das lojas aderentes, o participante tinha direito a um desconto automático na
respetiva loja.
Durante cerca de uma semana, os participantes tiveram a oportunidade de submeter
os seus poemas e textos românticos através de uma plataforma online. Além de
ganharem descontos, muitos viram os respetivos poemas afixados pelos lojistas,
criando uma envolvência interessante.

Uma ideia diferente, que agradou sobretudo aos mais românticos, mas que serviu um
propósito nobre como o de impulsionar o comércio e a economia locais, premiando
também quem fez compras em Alenquer

"COMÉRCIO, COM POESIA,
TEM MAIS AMOR"
CÂMARA MUNICIPAL DE ALENQUER
LANÇA INICIATIVA PARA
IMPULSIONAR COMÉRCIO LOCAL

SABER MAIS

NOVO ANO, NOVOS
PROJETOS
ESTAMOS EM 2022 E QUEREMOS
SABER QUE PROJETOS TEM
PLANEADOS PARA ESTE NOVO ANO

Quais são os seus próximos projetos para 2022? Que iniciativas tem planeadas para
para fazer o seu negócio crescer? Quais vão ser os seus próximos investimentos
prioritários? 
Queremos inspirar os nossos Associados - e a nós próprios - com a sua história!

Envie-nos informação sobre os seus projetos e ambições para 2022 para que
possamos partilhar o espírito empreendedor entre os empresários de Alenquer!

Conte-nos os seus próximos
projetos!

Queremos saber que iniciativas tem
planeadas para 2022.

Envie-nos as suas informações para:
comunicacao@ageira.org

“Aproveitámos o Dia dos Namorados
para dinamizar esta ação, que se
revelou um sucesso. Além de
contribuirmos para a dinamização
do comércio local, contribuímos
também para um fortalecimento da
relação entre as lojas e os clientes”

- Paulo Franco
Vereador na CMA

http://www.cm-alenquer.pt/News/newsdetail.aspx?news=59bcca4c-50b2-4079-848d-dd3f7cbc8fa7
http://www.cm-alenquer.pt/News/newsdetail.aspx?news=59bcca4c-50b2-4079-848d-dd3f7cbc8fa7
http://www.cm-alenquer.pt/News/newsdetail.aspx?news=59bcca4c-50b2-4079-848d-dd3f7cbc8fa7
mailto:comunicacao@ageira.org


INDÚSTRIA

ALIMENTAR

TRANSPORTES E LOGÍSTICA

QUER FAZER PARTE DESTE
PROMISSOR DIRETÓRIO?

Torne-se Associado da AGEIRA em:

ageira.org/adesao/



TECNOLOGIA

CONTABILIDADE, FISCALIDADE,   
 CONSULTORIA E GESTÃO     SEGUROS

ARTESANATO
EDUCAÇÃO E 
FORMAÇÃO     

MARKETING,    
 COMUNICAÇÃO              
E DESIGN

OUTROS SERVIÇOS 

CONTACTOS AGEIRA
geral@ageira.org

www.ageira.org

964 195 804

SIGA-NOS EM:

/AGEIRAAlenquer

/AGEIRAAlenquer


