LOJA DO EMPRESÁRIO

A 10 de Dezembro de 2003, foi inaugurada, no edifício sede da AIDA, a Loja do Empresário numa cerimónia que contou
com a presença do ministro da Economia, Dr. Carlos Tavares, da secretária de Estado da Indústria, Comércio, Serviços,
Dr.ª. Maria do Rosário Ventura e do vice-presidente do IAPMEI, Dr. Manuel Godinho de Almeida.
O projecto Loja do Empresário insere-se numa política estratégica bem estruturada e ponderada para prestar cada vez
mais um apoio e acompanhamento personalizado ao tecido empresarial do distrito de Aveiro. Este projecto inovador
pretende criar as condições necessárias para que a celeridade e a simplificação de procedimentos, em todos os serviços
relacionados com a actividade empresarial, seja uma realidade.
A Loja do Empresário constitui um projecto de serviços e parcerias, que assenta em três pilares fundamentais:
•Uma infra-estrutura de qualidade, que garanta acessibilidade, comodidade e funcionalidade;
•Um sistema de informação que garanta um bom desempenho global;
•A segurança da informação e a simplicidade da gestão.

O conceito de Loja do Empresário pretende, acima de tudo, reflectir a integração de serviços, de apoio ao tecido
empresarial, de várias entidades (públicas e privadas), num único espaço físico, com estacionamento próprio.Pretendeuse com a instalação da Loja do Empresário:
•Promover a celeridade dos serviços conexos à actividade empresarial
•Proporcionar uma infra-estrutura capaz de dar resposta às necessidades da “classe empresarial”
•Contribuir para a melhoria dos métodos e procedimentos
•Assegurar a existência de procedimentos mais simples, cómodos, expeditos e económicos
•Estabelecer uma relação individualizada com os empresários
•Facilitar o acesso a informação específica empresarial
•Identificar necessidades, sugestões e prioridades do distrito

Encontram-se sedeadas na Loja do Empresário da AIDA, as seguintes entidades:
•CNE – 1 .º cartório Notarial de Competência Especializada - 234302470
•IAPMEI – Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao Investimento - 234302450

