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CURIA TECNOPARQUE VAI TER “ESPAÇO EMPRESA” 
 

O Município de Anadia vai celebrar um protocolo de colaboração com a Agência para a 

Competitividade e Inovação (IAPMEI), a Agência para a Modernização Administrativa (AMA), e a Agência 

para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) para a instalação do “Espaço Empresa” no 

Curia Tecnoparque, em Tamengos, Anadia. A deliberação para a celebração do protocolo foi tomada na 

última reunião da Câmara Municipal, realizada no passado dia 5 de fevereiro. 

O “Espaço Empresa” visa desenvolver um novo modelo de atendimento empresarial centrado 

nos interesses e necessidades do empresário, concentrando as respostas às empresas num ponto único 

de contacto, com o objetivo de minimizar o esforço dos empresários no acesso à informação e na 

interação com a administração central e local. 

Este modelo de atendimento assenta na criação de uma rede nacional de apoio às empresas – 

a rede “Espaço Empresa” – com serviços disponibilizados, quer através do canal presencial, numa lógica 

de proximidade e de atendimento personalizado, quer através dos canais “online” e telefónico, que 

permita o acompanhamento ao longo do ciclo de vida do seu investimento. A apoiá-la estará, em “back-

office”, uma rede de pontos focais nas várias entidades da administração pública relevantes para a 

atividade empresarial, tendo em vista melhorar a qualidade e a rapidez da resposta aos empresários. 

Os Espaços Empresa apresentam um indubitável interesse municipal pelos benefícios que 

podem trazer em termos de desburocratização e poupança de tempo útil às empresas sediadas no 

concelho ou que aí se pretendam instalar, constituindo, por isso, uma forma de potenciar o 

desenvolvimento económico e social deste. 
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