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Designação do projeto | SI2E - Aldeia Fiscal - Organização de Empresas,
Contabilidade e Serviços, Lda
Código do projeto | ALT20-06-5141-FEDER-000254 e ALT20-06-4740-FSE-000195
Objetivo principal | Reforçar a competitividade das PME e Promover o emprego e
apoiar a mobilidade laboral
Região de intervenção | Rio Maior - Alentejo
Data da aprovação | 08-01-2018
Entidade beneficiária | ALDEIA FISCAL - ORGANIZAÇÃO DE EMPRESAS,
CONTABILIDADE E SERVIÇOS LDA
Data de início | 02-01-2018
Data de conclusão | 01-06-2019
Custo total elegível | 57.536,00 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER: 25891,20 EUR | FSE: 15.167,52
EUR

Objetivos, atividades e resultados esperados
Este projecto de investimento, tem como principal desígnio dotar a Aldeia Fiscal de instalações,
equipamentos, mobiliário, comunicações, hardware e software com capacidade de mobilidade e
interactividade com os clientes e trabalhadores. A Aldeia Fiscal, adquirindo todo o piso de um prédio
dedicado a serviços, pretende aí instalar todos os seus colaboradores do actual escritório de Rio
Maior, bem como as admissões futuras. A modernização da Aldeia Fiscal assegurará a sustentabilidade
do negócio pois permitirá uma melhoria operacional e de eficiência do negócio. Podemos assim referir
que os OBJETIVOS do projecto que dá origem a esta candidatura são: o Modernização da empresa e
melhoria das condições de funcionamento; o Aumento da competitividade da empresa; o Aumentar a
capacidade de resposta; o Aumento de clientes; o Eficiência Energética; o Aumentar o VN; o
Cumprimento da legislação; o Criação de emprego no concelho e consequentemente na LT; o
Contribuir para o desenvolvimento socioeconómico da LT. Os OBJETIVOS ESPECIFICOS são: - Realizar o
investimento necessário para a abertura do novo espaço que proporcionará aos clientes a proposta de
valor definida - projecto de arquitectura, realização de obras de adaptação, aquisição de
equipamento administrativo e informático (Hardware e Software); - Aumentar os recursos humanos
com a contratação de mais três (3) colaboradores, nomeadamente dois (2) jovens desempregados à
procura do 1º emprego e um (1) empregado de longa duração.

