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1. INTRODUÇÃO 

 

O SIAE tem por objetivo constituir um instrumento de apoio às Empresas e 

Empreendedores, no seu relacionamento com os serviços da Câmara Municipal de 

Gondomar, visando também fomentar o empreendedorismo e a criação de novas 

empresas. 

Todo o processo de desenvolvimento da ideia inicial de um negócio, passando por uma 

mais detalhada especificação e dimensionamento do mesmo, são as fases iniciais da 

iniciativa empresarial, que se desenvolve posteriormente, com base em ferramentas, 

procedimentos e processos, muitos dos quais técnico administrativos, até à 

concretização da ideia inicial que dá origem ao negócio. 

A CMG coloca por esta via, à disposição do empreendedor, uma série de pontos que de 

seguida desenvolve, com dois objetivos básicos: enumerar um conjunto de questões que 

devem ser consideradas, quando da criação ou do desenvolvimento de uma empresa e 

detalhar esses pontos por forma a poderem ser úteis aos empreendedores. 

Este documento não condensa todos os procedimentos e legislação aplicável de apoio ao 

empresário neste contexto, mas aponta para um conjunto de pontos-chave e para os 

processos que acompanham o seu desenvolvimento elementar, por forma a dar uma 

visão global do processo, evitando um sistema muito denso e de consulta pouco prática. 

Por outro lado, não pretende abranger todo o conjunto de interações, de natureza legal e 

jurídica, necessárias à concretização de qualquer tipo de actividades económica, mas 

sim, centrar-se nos aspetos essenciais necessários ao desenvolvimento da atividade 

empresarial, de modo a orientar os empreendedores ou empresários quer no seu 

relacionamento com a Autarquia quer com outras entidades públicas e privadas. 

O SIAE estará disponível sob a forma de um guião de apoio ao atendimento presencial, 

bem como de um sistema disponível no site da CMG, com idêntico conteúdo, mas 

contendo um conjunto de links que facilitam o acesso do utilizador à informação. 

 

 

 

 


