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Exmo. (a). Senhor(a) Presidente da Câmara Municipal,

Como é certamente do conhecimento de Vª Excia., o programa "Portugal for Ukraine" é uma
iniciativa do Governo da República Portuguesa para apoiar os cidadãos deslocados da Ucrânia
que pretendem, por razões de conflito armado e humanitárias, residir em Portugal.

No âmbito deste apoio ao acolhimento, a medida "Emprego Interior MAIS" permite que cidadãos
deslocados da Ucrânia com proteção temporária sejam elegíveis; a medida consiste num apoio
financeiro atribuído pelo IEFP aos trabalhadores que celebrem contratos de trabalho ou criem
o seu próprio emprego ou empresa, cujo local de prestação de trabalho implique a sua
mobilidade geográfica para o Interior (em anexo juntamos um resumo da iniciativa em
ucraniano).
Para qualquer esclarecimento sobre esta matéria deverá ser contactado o IEFP através do
correio eletrónico ofertasucrania@iefp.pt. O IEFP dispõe de um centro de contacto em língua
ucraniana através dos números +351 215803470 e +351 927207650.

Enviamos assim esta informação para efeitos de divulgação através dos meios locais de
comunicação que considere mais adequados.

Com os melhores cumprimentos,

O Secretário-Geral da ANMP

Rui Solheiro

Внутрiшнє працевлаштування i бiльше
Якщо ви переміщений громадянин України з тимчасовим захистом, бажаєте працювати в
Португалії та проживати на внутрішніх територіях, ознайомтесь із заходом «Внутрішнього
Працевлаштування і БІЛЬШЕ»
З чого складається?
Фінансова підтримка, що надається IEFP, IP працівникам, які підписують трудові договори або
створюють власну роботу чи компанію, чиє місце роботи передбачає їхню географічну мобільність на
внутрішніх територіях.|►Дивiться перелік охоплених територій

Хто може отримати доступ до підтримки?
Одержувачами цiїє підтримки також можуть бути:
•

Одержувачі тимчасового захисту або біженці, зараховані до IEFP, IP

Яка пiдтримка ?
•
•
•

Розмір фінансової підтримки становить 2 659,20 євро (в 6 разів більше значення IAS - Індекс соціальної
підтримки).
20% додається до цієї вартості для кожного члена сiм´ї, до ліміту 1329,60 євро.
Також може бути додаткова підтримка витрат на транспортування вантажів до 886,40 євро.

Які умови надання підтримки?
Підтримка може надаватися у випадках укладання постійного трудового договору або на термін, що
дорівнює або перевищує 12 місяців, або навіть створення власної роботи чи компанії за наступних
умов:
•
•

Резиденція має бути розташована в муніципалітеті або парафії, що класифікується як внутрішня
територія.
Робота повинна бути розташована на внутрішніх територіях.

Як подати заявку ?
Заявка має бути подана протягом максимум 90 днів після початку дії трудового договору або
створення роботи або самої компанії.
Заява подається в електронному вигляді, через портал iefponline (https://iefponline.iefp.pt) з
супровідною документацією, а саме копією трудового договору або декларації про початок діяльності.

Більше інформації
• Перевірте портал IEFP (www.iefp.pt): сторінка Emprego Interior Mais (https://www.iefp.pt/apoiomobilidade-geografica?tab=emprego-interior-mais)

•
•
•

Використовуйте електронну адресу: : job.ukraine@iefp.pt
Звертайтеся на гарячу лінію: +351 215 803 470 (будні з 9:00 до 17:00)
WhatsApp | Telegram: + 351 927 207 650
[Читання цього документа не звільняє вас від ознайомлення з законодавством та регулюванням заходу]
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