
O parceiro seguro no mercado de trabalho

A Equipa

A SUPORTE nasce da necessidade de uma das empresas do grupo criar 

um projeto capaz de dar “suporte” às suas carências internas de recursos 

humanos. No entanto, logo no final do primeiro ano de atividade, motivado 
pelo bom desempenho e também pelas oportunidades de mercado, 

alterou a sua estratégica inicial, tendo alargado os seus serviços a outras 
empresas parceiras, estando hoje presente em geografias limítrofes de 
Aveiro, Coimbra e Leiria. 

Este ano assinala o 10.º aniversário e numa década, a SUPORTE tornou-se 
uma referência do setor, com uma implantação regional, um número médio 
mensal de 420 colaboradores e uma faturação superior a 5.000.000 €.
Hoje podemos afirmar que a SUPORTE é uma empresa de sucesso, porque 
tem uma equipa de sucesso, porque com as pessoas certas, rigor e 
profissionalismo tudo é possível. 

Ao longo desta caminhada os desafios foram constantes, tendo sido 
possível ultrapassar as dificuldades próprias de uma empresa jovem. É 
notório um crescimento consciente que só se consegue com a dedicação 
e trabalho de uma Equipa SUPORTE, forte, humilde, resiliente, dedicada, 
que todos os dias dá o seu melhor e faz a diferença, enfrentando as 
adversidades do mercado e próprias desta atividade.

Um agradecimento especial aos Clientes, Parceiros e 
Fornecedores, pela colaboração, confiança e apoio.

Grato reconhecimento a todos os Trabalhadores Temporários, pela 

dedicação, envolvimento e profissionalismo com que tão bem dignificam a 
SUPORTE e elevam a nossa marca, são parte fundamental e integrante 
deste sucesso e continuidade.

10 Anos 
Suporte!

“Neste aniversário gostaria 

de deixar um profundo 

agradecimento a todos os 

nossos profissionais que 

fizeram deste projecto um 

projeto de sucesso.”

Carlos Moita

Administrador

“Somos uma equipa coesa e 

proficiente, que trabalha com 

rigor, humildade e perseverança. 

Resiliência e empatia são 

ingredientes importantes em 

qualquer atividade, neste setor 

são competências essenciais.”

Cristina Costa

Diretora

“Com orgulho assisto ao crescimento 

sustentável desta nossa SUPORTE, 

mantendo os mesmos valores com 

que se alicerçou há uma década.” 

Lurdes Cabete

Secretária da Administração

“SUPORTE 10 anos de confiança! 
Queremos continuar a ser o parceiro 

seguro no mercado de trabalho.” 

Margarida Trindade 

Administrativa de Recursos Humanos 
NA SUPORTE DESDE 2014

“Dedicação, respeito e crescimento 
são valores que nos unem e fazem 
parte do nosso dia a dia.”

Beatriz Santos 

Técnica de Recursos Humanos
NA SUPORTE DESDE 2019

“Dedicação e integridade são 
dois pilares sempre presentes 
na SUPORTE”

Bruno Simões 

Estagiário RH (Delegação de Leiria)
NA SUPORTE DESDE 2021

“Agradeço à SUPORTE toda confiança e capacidade de 

se colocarem no lugar do outro, fazendo com que valha 

a pena vestir esta camisola todos os dias e trabalhar por 

uma missão comum: criar em conjunto com os nossos 

clientes, soluções eficientes e líderes no mercado!”

Margarida Pedras 

Técnica de Recursos Humanos (Delegação de Leiria) 
NA SUPORTE DESDE 2019

Agradecemos toda a confiança e colaboração, 

os nossos Clientes e Colaboradores são a 

chave do nosso sucesso!

O parceiro seguro no mercado de trabalho 


