
Informação e Apoio Técnico

•Horário de funcionamento

•Comunicação prévia para aberturas dos estabelecimentos

•Dísticos obrigatórios

•Livro de reclamações

•Tabela de preços para restauração e bebidas

•Licenciamento industrial

•LIC- Livrete Individual de Controlo para pessoal afecto à exploração de veículos automóveis e 
trabalhador móvel não sujeito ao aparelho de controlo no domínio dos transportes rodoviários

•Submissão do Mapa Integrado de Registo de Resíduos (MIRR)

•IGAC - Registo do promotor e emissão da mera comunicação prévia (comunicação para música ao vivo)

•Alvará e certificados construção Civil para Obras Públicas e Particulares

•Licenciamento de publicidade, toldos e esplanadas

•Registo de Marcas – Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)

Consultoria Jurídica, Técnica e Económica

•Apoio jurídico, normativo e fiscal

•Direito Laboral e Comercial

•Elaboração contratos de trabalho

•Elaboração de plano de negócio e de investimento

Qualificação, Recursos Humanos e Formação

•Elaboração de diagnóstico e levantamento de necessidades de formação

•Formulação, execução e acompanhamento de planos de formação das empresas e desempregados

•Avaliação do impacto da formação nas empresas

•Entidade prestadora de apoio técnico no âmbito do empreendedorismo

•Planos de formação à medida das necessidades das empresas e de acordo com o estipulado no código 
de trabalho

Apoio à Gestão Comercial

•Negociação de contratos coletivos de trabalho e tabelas salariais

•Promoção de reuniões sectoriais para resolução de problemas comuns

•Projetos especiais como animação, feiras, desfiles e dinamização do comércio e da cidade

•Cooperação Empresarial

•Exposições

Apoio ao Investimento / Internacionalização

•Internacionalização

•Mercados

•Oportunidades de Negócio

•Programas Operacionais - Portugal 2030

•Elaboração de projetos individuais e conjuntos

•Elaboração e acompanhamento de projetos ao IEFP, direcionados para desempregados no âmbito do 
protocolo estabelecido com esse organismo.

•Informação sobre todos os apoios disponíveis

•Certificação eletrónica PME

•Registo de marcas no INPI

Organização de Eventos e Cedência de Espaços

•Espaços para ações de formação e reuniões

•Ações de promoção em mercados internacionais

•Seminários e Workshops

•Encontros de Empresários

Protocolos

•Segurança e Higiene no Trabalho

•Controlo de Pragas

•Prevenção e controlo de Legionela

•Informática (Primavera)

•MicroCrédito (Millennium BCP)

•GEDIPE (Direitos de Autor e Direitos Conexos)

•Segurança Alimentar (HACCP)

•Medicina no trabalho

SERVIÇOS PRESTADOS AOS ASSOCIADOS


