
APENO – G.S. | p. 1 

 

 
 
 
 

 

 

GABINETE DE SERVIÇOS 
 

Para responder aos crescentes desafios de competitividade, produtividade e eficiência, a APENO 

criou um Gabinete de Serviços para o qual selecionou um grupo de Profissionais Credenciados e de 

Empresas que asseguram aos seus Associados a prestação de um serviço de qualidade, de 

assistência e de consultoria, nas seguintes áreas: 

 
 
Consultoria Empresarial para o Enoturismo 

• Análise de diagnóstico SWOT (pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades) 

• Elaboração de um plano de ação 

• Acompanhamento dos projetos 
 
 
Consultoria de Gestão 

• Elaboração de Plano de Negócios e Projetos de Investimento 

• Elaboração de Plano e Medidas de Proteção de Dados (RGPD) 

• Elaboração de candidaturas ao Portugal 2020, entre outras linhas de apoio ao investimento 
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Consultoria Jurídica 

• Direito Laboral 

• Direito Comercial 

• Direito Fiscal 

• Direito da Segurança Social 

• Direito Empresarial 

• Registo de Marcas e Patentes 
 
 
Infraestrutura Tecnológica / Transformação Digital 

• Auditoria Informática 

• Desenho e implementação de sistemas informáticos 

• Desenvolvimento de ferramentas de análise de dados 
 
 
Licenciamento / Arquitetura 

• Projeto de Arquitetura e Especialidades e Alteração de Loteamento 

• Remodelações e reabilitações 

• Decoração / design de interiores, iluminação, paisagismo, consultoria técnica 

• Projeto de Legalização de Arquitetura e Engenharia 

• Licença Ambiental 
 
 
Design de Interiores (especial Covid-19) 

• Home Office 

Criação do posto de trabalho em ambiente familiar, devido às necessidades de 
implementar o teletrabalho. 

 
 
Assessoria de Imprensa & Comunicação 

• Assessoria de Imprensa 

Consultoria técnica, storytelling, comunicação de crise, gestão de contactos com os media, 
idealização de eventos. 

 
 
Marketing & Publicidade 

• Consultoria e planeamento estratégico 

• Publicidade (com planeamento e compra de espaço)  

• Marketing Direto 
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• Branding e Identidade 

• Promoções, Merchandising, In Store 

• Event Marketing 

• Web Marketing e Marketing Digital 

• Pré-produção e tratamento de imagem 

• Produção fotográfica, gráfica e audiovisual 
 
 
Conteúdos Editoriais 

• Especializados em Turismo, Vinho, Enoturismo e Gastronomia (livros, brochuras, flyers, 
catálogos) em suporte físico ou digital. 

 
 
Recursos Humanos 

• Bolsa de Emprego 

• Headhunting 
 
 
 
 
 
 
 
Normas de Utilização do Gabinete de Serviços 
 
 

✓ A APENO recomenda os seus Consultores e facilita o contacto ao Associado. Esta consulta 

é gratuita, podendo ser presencial ou realizada on-line. 

 

✓ Todos os contactos posteriores que advenham da consulta inicial, deverão passar a ser 

diretamente estabelecidos entre o Consultor e o Associado, deixando a APENO de ter 

qualquer outra intervenção, seja administrativa ou financeira. 

 

✓ A APENO incentiva os seus Associados, porém, a darem-lhe conhecimento das consultas 

realizadas e dos processos que venham a ser contratados, por forma a poder acompanhá-

los (desde o envio de cópia digitalizada dos orçamentos apresentados, até à finalização dos 

trabalhos e grau de satisfação com os mesmos). 

 

✓ O Associado deverá manifestar o seu interesse de acesso ao Gabinete de Serviços através 

do email info@enoturismodeportugal.pt, referindo a área(s) de consultoria pretendida(s) 

e os objetivos da(s) consulta(s). 

 


