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Uma iniciativa do Governo da
República Portuguesa para
apoiar as empresas na
contratação de cidadãos da
Ucrânia que pretendem, por
razões de conflito armado e
humanitárias, residir em
Portugal.



As empresas portuguesas que estejam interessadas em acolher e contratar estes
cidadãos, terão direito aos apoios à contratação do IEFP, IP pela Medida Compromisso
Emprego Sustentável. 
O IEFP, IP fará, também, o mapeamento das competências dos trabalhadores
ucranianos e entrará em contacto para apresentar candidatos, caso haja necessidade de
ajustamento ao perfil pretendido pela sua empresa.

As empresas que pretendam contratar estes cidadãos podem efetuar a sua
manifestação de interesse através do formulário disponível para o efeito.

O governo português implementou medidas de
apoio aos cidadãos da Ucrânia que, por razões
humanitárias, pretendam viver e trabalhar no
nosso país.

PORTUGAL FOR
UKRAINE
APOIO À CONTRATAÇÃO E INTEGRAÇÃO
DE CIDADÃOS DA UCRÂNIA 

Formulário para
manifestação de interesse:

formularios.iefp.pt/index.p
hp/983354?lang=pt

A AGEIRA reconhece o extraordinário contributo das nossas associadas para a
sociedade e para a economia regional. Por isso, deixámos uma homenagem às nossas
mulheres empresárias:

DIA DA MULHER
AS MULHERES EMPRESÁRIAS DA AGEIRA

SABER MAIS

Celebrou-se a 8 de Março o Dia Internacional da Mulher.

Ana Gabriela Marcolino
Comércio e Transportes
Marcolino

Raquel Ribeiro
QA - Querer Além

Paula Cristóvão Santos
Learn is Cool

Carla Sousa
Maternalvita

Maria Amália Pereira
Páteo Velho

Fernanda Ventura
LVV - Contabilidade, Fiscalidade
e Tratamento Informático

https://www.iefp.pt/apoios-a-contratacao?tab=compromisso-emprego-sustentavel
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EUROPEAN ENTERPRISE
PROMOTION AWARDS
DISTINÇÃO DE INICIATIVAS DE BOAS
PRÁTICAS DE PROMOÇÃO
EMPRESARIAL

Os  European Enterprise Promotion Awards
(EEPA), são uma iniciativa da Comissão
Europeia alinhada com as prioridades da
estratégia Europa 2020 e coordenada em
Portugal pelo IAPMEI. 

Distinguem iniciativas identificadas como
boas práticas de promoção empresarial em
várias áreas, em função da especificidade do
seu contributo para o desenvolvimento
económico e o emprego das regiões.

As candidaturas estão abertas até 10 de maio.

entidades públicas, com
responsabilidades a nível
nacional, regional ou local

parcerias público-privadas

programas educacionais 

organizações empresariais

As entidades elegíveis incluem
organizações nacionais,
municípios, cidades, regiões e
comunidades, bem como
parcerias público-privadas
entre entidades públicas e
empreendedores, programas
educativos e organizações
empresariais.

DESTINATÁRIOS:

PORTUGAL NO TOPO DA
INOVAÇÃO E DO DIGITAL
PORTUGAL É O PAÍS COM MAIS
INVENTORAS DE TODA A EUROPA

Dados da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, publicados pelo World
Economic Forum, colocam Portugal como o país com mais inventoras de toda a
Europa, com 34% no total de requerentes de patentes internacionais do sexo
feminino em 2021, seguido da Roménia no 6.º lugar e Espanha no 10.º.

Os dados do Eurostat dão conta de que as empresas portuguesas ocupam o 2.º lugar
do ranking das empresas europeias que mais incorporam Inteligência Artificial nos
seus processos, ultrapassado apenas pela Dinamarca.

SABER MAIS

Mais detalhes em:

www.iapmei.pt/NOTICIAS/
Portugal-no-top-da-
Inovacao-e-do-
Digital.aspx

SABER MAIS

Ana Militão
Haavlis Handmade
Design

Marisa Francisco
Degradê
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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


