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A Associação para a Inovação Empresarial do Norte (AIEN) é uma
entidade de âmbito nacional, criada em V. N. de Famalicão no ano de 2016.
A crescente necessidade de inovar e ajustar a estratégia organizacional ás
necessidades de um mercado global, foi o ponto de partida para a sua criação.
Temos como objetivo, otimizar ajudar a recursos para capacitar e melhor
responder ás necessidades do mercado
É nossa pretensão dinamizar o emprego, promovendo a cooperação com a
administração pública, departamentos governamentais ou institucionalizados
como: universidades ou escolas técnicas e proﬁssionais, tendo em vista a
produtividade e a sua estabilidade, fomentando e revigorando as escolas
técnicas e proﬁssionais, os cursos de reciclagem e o aperfeiçoamento
tecnológico e informático
A AIEN pretende criar e manter relações de cooperação, com organismos
setoriais nacionais e internacionais, bem como neles se ﬁliar ou fazer-se
representar para prossecução.
Por ﬁm a AIEN, pretende promover a cooperação com o espirito europeu,
desenvolvendo serviços de especialização técnica, proﬁssional e de recolha
e divulgação de dados, com vista a uma melhor e mais rápida integração no
setor empresarial.
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VISÃO:
Até 2018 pretendemos ser reconhecidos como entidade de
referência no apoia á inovação e sustentabilidade nas empresas
da área de atuação
MISSÃO:
Somos uma entidade promotora e facilitadora dos acessos aos
recursos que capacitem e valorizem as empresas.
OBJETIVOS:
Oferta de serviços que contribuam para o desenvolvimento
e competitividade empresarial
Promover a formação e atualização de conhecimentos empresários,
tornando-os aptos a encarar o desaﬁo da concorrência nacional e
internacional
Dinamizar uma politica de responsabilidade social extensiva a todos
os empresários e empresas, privilegiando o desenvolvimento de
respostas que visem contribuir para um PORTUGAL MELHOR.
Workshops
Seminários
Feiras e eventos
Formação especíﬁca
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Apoio jurídico
Informação empresarial jurídica, ﬁscal e económica
Organização de sessões de esclarecimento, seminários
e congressos, sobre temas relevantes para o setor
Organização e participação coletiva em feiras
Organização de missões empresariais a mercados estratégicos
Desconto em serviços de apoio ao associado
Descontos em feiras nacionais e ou internacionais
Descontos e benefícios decorrentes de protocolos celebrados
pela associação
Dinamização da bolsa de oportunidades em áreas como o
emprego e a oferta
Dinamização de grupos de negócios
Divulgar informação empresarial jurídica, ﬁscal e económica,
entre outras.

Vantagens de ser associado
Desde a representação dos setores, passando pelo desenvolvimento de ações
e iniciativas, nomeadamente, prestação de serviços á comunidade empresarial,
tais como: poder participar em feiras, missões empresariais, sessões de
esclarecimento, congressos, seminários, formações e grupos negócios entre outros.
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ü Internacionalização
ü Estudos e Projetos
ü Formação
ü Tecnologia e Inovação
ü Economia e Finanças
ü Comunicação Empresarial
ü Sustentabilidade e Ambiente

Responsabilidade Social
Com o objetivo de promover um país mais solidário e inspirar respostas
e politicas sociais,a AIEN lança a iniciativa, UM PORTUGAL MELHOR.
A iniciativa pretende promover uma política de responsabilidade social
extenciva a todos os empresários e empresas, previlegiando o desenvolvimento
de respostas que visem contribuir para uma sociedade mais justa e
equilibrada, encorajando o exercício de uma cidadania ativa e global,
através de bens e produtos, numa iniciativa de cariz social...
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