SETOR: TODOS

CIRCULAR Nº 84/2016

ASSUNTO: Gabinete de Apoio ao Empreendedor (GAE).
Exmo Associado;
É com particular satisfação que vimos anunciar a V. Exa a criação na Associação
Empresarial de Águeda (AEA) do Gabinete de Apoio ao Empreendedor (GAE).
O GAE é um novo serviço que passa a fazer parte do apoio que a AEA disponibiliza
aos seus Associados e futuros empresários.
Trata-se, pois, de um espaço de atendimento articulado e focalizado em torno de
uma vasta gama de serviços, cada um deles apto a responder a pedidos
específicos por parte da comunidade empreendedora e empresas, no sentido de
prestar auxílio ao indivíduo que pretenda dar os primeiros passos em direção à
consolidação da sua ideia e na identificação dos serviços de apoio que melhor se
adequam ao seu caso específico, bem como no apoio às empresas na prossecução
da sua atividade e/ou licenciamento.
Os seus objetivos consistem numa primeira fase em:


Promover e apoiar o empreendedorismo;



Promover o desenvolvimento de competências e know-how empreendedor;



Apoiar empresas e empresários:
 Consultoria em Segurança Contra Incêndios;
 Especialidades de projetos de Segurança contra Incêndios em Edifícios
(SCIE) e Medidas de Autoproteção;
 Apoio ao Licenciamento;
 Especialidades de Engenharia;
 Projetos de Arquitetura;
 Auditorias de Segurança;
 Workshops para novos empresários;
 Outros…



Contribuir para o desenvolvimento económico local e regional

O GAE pretende, assim, promover a sua atividade através das valências
disponibilizadas,

sendo

algumas

delas

gratuitas,

com

um

atendimento

personalizado à medida das necessidades do empreendedor ou do empresário,
assegurando ao longo da implementação da iniciativa empresarial, através do
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acesso,

quer

a

informação

pertinente

e

atualizada,

quer

mediante

um

acompanhamento e apoio constantes o que permitirá ao empreendedor ou
empresário:
 adquirir os conhecimentos necessários à atividade empresarial, bem como o
apoio ao licenciamento e em diversas especialidades, como a segurança
contra incêndios, arquitetura, engenharia, entre outros;


criar sessões informativas e de desenvolvimento de competências por forma
a proporcionar a partilha de ideias, experiências e competências;

 Envolvimento e reflexão estratégica/criativa dos empreendedores e entre a
respetiva classe, mediante a realização de iniciativas destinadas:


à sensibilização junto do grande público;



à apresentação de conceitos básicos voltados para o empreendedorismo
e para o ato de empreender, através da dinamização de sessões de
Informação e de workshops de desenvolvimento de competências
transversais, com o intuito de contribuir para o desenvolvimento de
saberes e competências nessa área.

Atenciosamente,
Águeda
2016 DEZ 09
CA/VA
O Secretário-Geral

Rui Miguel Coelho
(miguel.coelho@aea.com.pt)
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