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Introdução

A Associação Empresarial de Migrantes e Refugiados de Portugal,

abreviadamente designada por AEMIREP, é uma associação sem fins

lucrativos, constituída nos termos da Lei em vigor com o pressuposto da

defesa dos legítimos interesses das populações Migrantes e Refugiadas

residentes em Portugal, através do empoderamento destas por via do

acesso à formação contínua e à informação rigorosa e transparente,

potenciando as suas capacidades empreendedoras e empresariais, por

forma a contribuir para a sua plena integração na economia e país de

acolhimento e estabelecendo e/ou estreitando laços económicos, culturais

e sociais sustentáveis entre Portugal e os países de origem destas

mesmas populações, no contexto dos Objetivos de Desenvolvimento

Sustentável (ODS) constantes da Agenda 2030 para o Desenvolvimento

Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU).
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Promover uma cultura de acolhimento e

de integração de Migrantes, Refugiados

e seus familiares na sociedade

portuguesa, assente numa Sociedade

Civil forte, bem organizada e bem

informada, e apoiar o acolhimento e a

integração fomentando o

empreendedorismo e uma cultura que

possibilite o potencial empreendedor.
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Ser a organização não governamental

representativa das/dos

empreendedoras/empreendedores,

empresárias/empresários migrantes e

refugiadas/refugiados residentes em

Portugal, reconhecida nacional e

internacionalmente pelo seu impacto

social, ao qual estão subjacentes uma

gestão sustentável, proativa e em

equipa.

Missão, Visão e Valores
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Empreendedorismo, ética,

solidariedade, inclusão, mérito,

participação democrática, respeito

pelas diferenças e promoção do

bem-estar sustentável através da

formação contínua e do direito de

cada uma/um a exercer a sua

atividade profissional.

Missão Visão Valores
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A nossa Convicção e no que Acreditamos
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O desenvolvimento económico dos

países é otimizado num contexto de

economia de mercado. O estimular

da competitividade sã entre

agentes económicos gera

forçosamente um acelerar do

espírito empreendedor, da inovação

e da criatividade, e,

consequentemente, do crescimento

económico e do bem-estar

generalizados.

No potencial da cooperação de uma rede de trabalho

eficiente e ativa;

No valor da formação contínua (formal e informal) como

ferramenta para adquirir novas competências e saberes

tanto a nível pessoal como profissional;

Que cada um/a pode e deve contribuir para um mundo

melhor, uma sociedade mais participativa, solidária,

inclusiva e humana;

No respeito às diferenças e solidariedade;

Na competência e no profissionalismo;

Na sustentabilidade socioeconómica e empoderamento

das/dos empreendedoras/empreendedores e

empresárias/empresários.

A Nossa Convicção No que Acreditamos



Principais Objetivos da AEMIREP
A AEMIREP está constantemente

a identificar as necessidades dos

empreendedores migrantes e

refugiados por forma a minimizar

os obstáculos à implementação

das suas ideias de negócio

no mercado português. Com base

nesse trabalho dinâmico e

contínuo, enumeramos 3 objetivos

fundamentais:

Networking

Formação

Consultoria

Um dos nossos principais objetivos na AEMIREP é estabelecer e

dinamizar uma rede de contactos de empreendedores com as

mesmas dificuldades, onde consigamos partilhar as nossas

experiencias e apoiar todos aqueles que precisem de apoio.

Facilitar o acesso a diversas oportunidades de formação gratuita

e/ou de fácil acesso com certificações para que o empreendedor

tenha bases académicas e consiga aportar ideias para os seus

próprios negócios

Prestar aos nossos associados serviços de consultoria gratuitos

(e/ou a custo mais favorável) para esclarecer dúvidas sobre as

especificidades do mercado português, dando simultaneamente

a conhecer as oportunidades que este país europeu oferece aos

migrantes e refugiados empreendedores
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Sou Empresa
Sou Empreendedor / Freelancer / Empresario a

nome individual / Prestador de Serviços

Consultoria Empresarial / Capacitações*

Assessoria Contabilística

Consultoria Fiscal

Formações / Webinars / Live

Esclarecimento de dúvidas

Apoio para integrar ao Programa Nacional de

Microcréditos

Mentorias

Publicidades Online**

Participação em eventos empresariais

Apoio para criação e/ou gestão da página web

corporativa

Consultoria para empreendedores / Capacitações*

Assessoria Contabilística

Consultoria Fiscal

Formações / Webinars / Live

Esclarecimento de dúvidas

Publicidades Online**

Participação em eventos empresariais

Apoio para a organização e criação das Redes Sociais

Beneficios dos Associados
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Sou Empresa
Sou Empreendedor / Freelancer / Empresario a

nome individual / Prestador de Serviços

Capacitações*: Acesso a capacitações gratuitas e outras com

custos associado (com acesso a descontos especiais)

Publicidades Online**: 

1 anúncio publicitário gratuito por mês nas nossas Redes

Sociais. O associado deverá enviar o conteúdo com

antecedência para ser agendado nos post mensais da

associação. Post adicional mensal 30€.

Publicidade na página web da AEMIREP com possibilidade

de colocar o seu logotipo, descrição da empresa, dados de

contato, e botão de acesso a uma Landing Page. Caso a

empresa não tenha Landing Page própria, a AEMIREP

poderá disponibilizar uma pelo valor anual de 40€ (custos

com domínio não incluídos).

Capacitações*: Acesso a capacitações gratuitas e

outras com custos associado (com acesso a

descontos especiais).

Beneficios dos Associados
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Publicidades Online**: 

Publicidade na página web da AEMIREP com

possibilidade de colocar o seu logotipo, descrição

da empresa e dados de contato.



Sou Empresa
Sou Empreendedor / Freelancer / Empresario a

nome individual / Prestador de Serviços

MICROEMPRESAS

Quotas para ser Associado
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180€

PEQUENAS EMPRESAS 240€

MÉDIAS EMPRESAS 300€

GRANDES EMPRESAS 600€

SEGURADORAS E BANCOS 300€

QUOTA ÚNICA

ANUAL DE 120€

OBSERVAÇÃO: Todas as quotas são anuais. Excecionalmente para 2021, a AEMIREP estabeleceu

um desconto excecional de 50% sobre o valor das quotas anuais definidas.



DADOS DE PAGAMENTO DE QUOTAS

BANCO MONTEPIO

Quotas para ser Associado
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PT50 0036 0065 99100101628 11

OBSERVAÇÃO: Todas as quotas são anuais. Excecionalmente para 2021, a AEMIREP estabeleceu

um desconto excecional de 50% sobre o valor das quotas anuais definidas.

BANCO:

IBAN:

AEMIREPBENEFICIÁRIO



AEMIREP PORTUGAL

Rua Varela Silva Lote 10, Loja B, 

1750-403, Santa Clara

Lisboa, Portugal

www.aemirep.pt

geral@aemirep.pt

Contactos

AEMIREP

Somos a associação que alavancará a sua ideia de

negócio ou empresa.

Associação Empresarial

de Migrantes e Refugiados

de Portugal 

https://www.facebook.com/AEMIREP.PT
https://www.instagram.com/aemirepportugal/

