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Enquadramento 
 

O ano de 2019 marcou o início do mandato dos atuais órgãos sociais. Na apresentação do 

programa aos associados aquando da sua eleição, a direção assumiu dar continuidade á 

implementação do Enquadramento Estratégico NERLEI 2020, uma vez que faltavam apenas 

dois anos para a sua conclusão. 

Neste contexto, foi decidido pela direção que o plano de atividades se centrasse em 

iniciativas contempladas no enquadramento estratégico com menor grau de execução.  

Contudo, e apesar desta continuidade, foram introduzidas novas iniciativas que não só 

marcam uma estratégia de envolver mais empresas na atividade da associação, como lhe 

confere um caracter inovador, sendo um bom exemplo disso a criação dos grupos de 

trabalho em áreas tão diversas como:  

➢ As TICE - A criação de um Grupo de Trabalho sectorial na área das TICE, tem o objetivo 

de vir a desenvolver este sector, contribuindo para o desenvolvimento da região 

permitindo uma maior inovação das empresas e o aparecimento de startups, 

projetando a região pela sua capacidade inovadora quer a nível nacional quer 

internacional 

➢ A Sucessão nas Empresas Familiares – O Grupo de Trabalho das Empresas Familiares 

foi criado com o objetivo de elaborar um diagnóstico à realidade regional e de 

acompanhar os principais desafios na gestão e sucessão desta tipologia de empresas, 

que representam 90% das empresas da Região. 

➢ A Agricultura – O Grupo de Trabalho da Agricultura tem como principal objetivo 

identificar os principais constrangimentos e desafios que as empresas do setor 

enfrentam, trabalhando na identificação de possíveis soluções transversais. 

➢ A Economia Circular – Este Grupo de Trabalho tem como objetivo realizar uma 

avaliação do estado da arte nas empresas em termos de produção circular 

identificando os principais constrangimentos, desafios e oportunidades para as 

empresas da Região. 

➢ A NERLEI Fora da Caixa – O Grupo de Trabalho NERLEI Fora da Caixa tem como 

objetivo percecionar o que consideram os jovens empresários que a NERLEI pode 
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fazer para ajudar as suas empresas e que iniciativas pode e deve desenvolver para 

atingir esse objetivo. 

➢ O Capital Humano – O Grupo de trabalho do Capital Humano tem como objetivo 

principal identificar medidas a tomar para que para que se possa cativar talento, 

suprimindo as necessidades das empresas da Região que não conseguem captar e 

reter mão de obra qualificada. 

➢ A Energia - O objetivo deste grupo de trabalho é acompanhar de perto os 

investimentos que a EDP venha a realizar e propor que se façam nos territórios onde 

a qualidade de fornecimento de energia é menor e acompanhar junto da ERSE quais 

os critérios que presidem à definição dos padrões de qualidade da energia a que a 

EDP está obrigada, assim como, ir acompanhando qual o impacto que o custo da 

energia tem na estrutura de custos das empresas. 

A atividade da Associação no ano de 2019 caraterizou-se por uma elevada participação em 

projetos e centrou-se no conjunto das iniciativas que contribuíram para: 

➢ O reforço das atividades de apoio às empresas detetando ideias e projetos, através 

de uma forte sinergia entre os vários departamentos da associação, com o objetivo 

de contribuir para modernização e competitividade das empresas. 

➢ A consolidação da componente de formação e qualificação de ativos empregados e 

desempregados, privilegiando projetos de formação acão e formação á medida 

➢ O aumento das ligações internacionais, nacionais e regionais através da constituição 

de parcerias com as empresas, entidades congéneres privilegiando a realização de 

projetos concretos;  

➢ O reforço das relações institucionais nacionais e regionais com o objetivo de 

concretizar projetos de desenvolvimento regional;  

 

A concretização das atividades inscritas neste relatório do exercício de 2019 contou com o 

empenho da Direção e com a enorme dedicação do conjunto dos colaboradores que 

compõem a estrutura interna da NERLEI. 
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ASSEMBLEIA-GERAL 

Presidente: Vipex – Comércio e Indústria de Plásticos, SA; Jorge Manuel Cordeiro Santos  

Vice-Presidente: Lusiaves - Indústria e Comércio Agroalimentar, SA; Avelino da Mota Gaspar 

Francisco 

Secretário: Lena LPM, SA.; Joaquim Paulo Cordeiro da Conceição 

Secretário: Manulena – Fabricação de Ceras e Velas, Lda; Pedro Manuel da Silva Custódio 

 

DIREÇÃO  

Presidente: inCentea – Tecnologia de Gestão, SA; António Miguel Batista Poças da Rosa 

Vice-presidente:  Instituto Politécnico de Leiria; Rui Filipe Pinto Pedrosa 

Tesoureiro: Pragosa Ambiente, SA.; António José Martins de Sousa Lucas 

Vogais: 

La Redoute Portugal, SA.; Paulo Jorge Mateus Pinto 

DRT - Moldes e Plásticos, Lda.; Sónia Manuela Fazendeiro Duarte Calado 

Schaeffler Portugal Unipessoal, Lda.; António Fernando Alves de Campos Ricciulli 

NIGEL - Congeladora José Nicolau, Lda; Elsa Sofia Ferreira Nicolau 

Vogais suplentes 

Barraferros, Lda.; Rita Luísa Gaspar Simões 

Tecfil - Técnica Fabrico de Fios, SA.; Paulo Fernando Pereira Valinha 

 

CONSELHO FISCAL 

Presidente: Cefamol – Associação Nacional da Indústria de Moldes; João Luís Ferreira 

Faustino 

Vice-presidente: Cautio – Serviços de Gestão, Lda; Luís Alberto Malhó de Sousa 

Vogal: Movicortes – Serviços e Gestão, SA; Catarina Isabel Cunha Vieira 

Vogal: SOCEM ED-Fabricação, Engenharia e Desenvolvimento de Moldes, Lda.; Luís 

Francisco Febra 
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Interação com a envolvente 
 

A NERLEI manteve a colaboração com os organismos do Estado, bem como, com o poder 

Local e Regional, no sentido de continuar a ser um parceiro privilegiado dessa cooperação. 

Neste particular, mantivemos a cooperação com o IAPMEI, AICEP, CCDRC, CCDRLVT, 

IPLeiria, Segurança Social, Autoridade Tributária, ACT e IEFP na ligação às empresas, 

concretamente nos programas que cada uma das instituições lidera.   

Com as Instituições de Ensino Superior e Secundário, reforçamos a nossa intervenção no 

sentido de apoiar e colaborar nas iniciativas, sendo que no caso do IPLeiria mantivemos em 

todas as intervenções públicas a defesa da evolução do Politécnico de Leiria para 

Universidade.  

No âmbito destas parcerias entre Instituições de Ensino Superior, Centros de Investigação 

de I&D e empresas destaque para:  

➢ A parceria protocolada com o Politécnico de Leiria e a CEFAMOL, Bolsas + Indústria, 

com formação em contexto empresarial, disseminação do conhecimento e ações de 

responsabilidade social, nomeadamente, através de bolsas de estudo atribuídas aos 

melhores alunos, no sentido de beneficiar estudantes, docentes e empresas, que 

contou com 53 bolsas patrocinadas por 39 empresas.  

➢ Leiria IN – Semana da Indústria - A NERLEI, em conjunto com o IPL e a Fórum 

Estudante, organizou a semana temática Leiria In – Semana da Indústria, uma 

iniciativa dedicada a 50 jovens estudantes do ensino secundário, oriundos de todo 

o país. Os jovens encontraram-se em Leiria, no mês de junho, para cinco dias cheios 

de atividades relacionadas com o mundo da Indústria. A Semana da Indústria 

pretende fomentar a consciência cívica dos estudantes sobre a importância da 

indústria para a economia e desenvolvimento de Portugal e permite despertar 

vocações para as profissões ligada a este sector, ao mesmo tempo que dá a conhecer 

a indústria, a oferta formativa do IP Leiria, e a região. O Leiria IN decorreu na segunda 

semana de junho e a NERLEI apoiou o planeamento e acompanhamento das vistas 

às empresas da região. 
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Ainda no âmbito da parceria com o Politécnico de Leiria, destaque para: 

➢ D2IN - Double Degrees conclusão do projeto para a Investigação, Inovação e 

Internacionalização das Indústrias da Região.   

➢ O LOG IN Innovation, através da sua intervenção quer ao nível da metodologia e 

desenvolvimento de ferramentas para a implementação da cibersegurança nas 

empresas, quer ao nível da avaliação/monitorização das intervenções.  

➢ No âmbito da Economia do Mar destaque para a conclusão do projeto 

PLATICEMAR com intervenção nos programas de mentoria e atribuição de prémios 

às melhores ideias de negócio nesta área. 

No que respeita à colaboração com as Escolas Secundárias, a NERLEI manteve o seu papel 

de intervenção nas Instituições de Ensino Secundário e Profissional, através da participação 

nos Conselhos Gerais de várias Escolas Secundárias; a participação no Conselho Geral da 

Fundação Escola Profissional de Leiria, e no Conselho Consultivo da ETAP, o que nos 

permitiu acompanhar de perto o desenvolvimento do ensino secundário e profissional na 

região.   

No que respeita à colaboração com a Câmara Municipal de Leiria destaque para a 

participação da NERLEI no projeto Leiria Capital da Cultura 2027, que envolve 27 municípios 

e ao qual daremos a total colaboração. 

Mantivemos a participação, com a Câmara Municipal de Leiria, no programa VALORIZA-TE 

- férias de verão – proporcionando a cerca de 20 jovens um contato direto com o mercado 

de trabalho, para que adquiram hábitos de trabalhos e assumam pequenas 

responsabilidades, para além da apreensão de valores e comportamentos considerados 

relevantes para um bom desempenho profissional no futuro. 

Ainda com o Município de Leiria apoiamos o projeto Futuro Já destinado a alunos com 

dificuldades de aprendizagem, com o envolvimento de empresas a quem foi atribuído o 

selo de empresas inclusivas, como forma de reconhecimento de boas práticas de inclusão. 

Cooperámos com os Municípios do Norte do Distrito, nomeadamente, com Alvaiázere e 

Figueiró dos Vinhos ao nível da realização de programas de empreendedorismo com o 

propósito de estimular o aparecimento de ideias de negócios naqueles territórios e de apoiar 

negócios já existentes. 



 

7 

 

Mantivemos o relacionamento com as Associações Nacionais, Regionais, Locais e Sectoriais, 

procurando contribuir para a melhoria da competitividade da Região.  

De sublinhar a ligação com a AIP-CCI – Associação Industrial Portugal e Câmara de Comércio 

e Indústria e a parceria com a CIP – Confederação Empresarial de Portugal, dado que a 

NERLEI integra desde o início de 2011 a Direção e o Conselho Geral, respetivamente.  

Mantivemos, igualmente, a nossa participação na comissão executiva da GARVAL – 

Sociedade de Garantia Mútua e nos órgãos representativos de várias entidades de I&D, 

nomeadamente IPN – Instituto Pedro Nunes, em Coimbra; Novotecna – Associação para o 

Desenvolvimento Tecnológico, em Coimbra; Enerdura – Agência Regional de Energia da 

Alta Estremadura e ADAE – Associação de Desenvolvimento da Alta Estremadura. 

 

1. PROJETOS EM PARCEIRA 

De destacar os seguintes projetos nos quais a NERLEI não só manteve como aprofundou a 

sua cooperação:  

➢ CCD – Centro de Competências D. Dinis – D. Dinis Business School  

A NERLEI aprofundou a cooperação com a CCD, dando a conhecer a oferta formativa 

através da divulgação nos meios de comunicação da Associação, chegando desta forma a 

um maior número de destinatários e articulando a nossa oferta de formação com a 

lecionada na Escola 

 

➢ IDD NET  

Mantivemos a parceria com a IDD – Incubadora D. Dinis, nomeadamente, através da 

promoção e divulgação das suas atividades nas três áreas estratégicas da IDDNET: 

Empreendedorismo, Inovação e Aceleração, e dos projetos dos seus incubados, nos nossos 

eventos.  

 

➢ STARTUP LEIRIA 

A NERLEI na qualidade de associada fundadora da Startup Leiria, juntamente com o 

Município de Leiria, o Politécnico de Leiria e um conjunto de empresas e pessoas singulares, 

participou nas diversas atividades de promoção de ideias empreendedoras com destaque 
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para a participação na Web Summit. A participação nesta edição da Web Summit, com o 

conceito Leiria fullstack city, permitiu obter resultados de uma forma geral muito melhores 

que na edição anterior, com uma maior afluência de pessoas ao stand e uma maior 

divulgação da Região junto de empreendedores e startups. 
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Projetos Estruturantes 
 

➢ Centro de Negócios no Topo Norte do Estádio 

Na sequência do desafio lançado ao Município de Leiria para a instalação de um Centro de 

Negócios no topo norte do estádio, colmatando uma das necessidades que Leiria tem ao 

nível de espaços para instalação de serviços, sobretudo, no âmbito das tecnologias de 

informação, para a criação de um ecossistema de inovação, contando também com a 

colaboração do Politécnico de Leiria, o Grupo Tice e a NERLEI participou e acompanhou o 

desenvolvimento do programa e dos projetos de arquitetura do espaço Neste âmbito, o 

Município lançou o concurso de ideias para a concepção do espaço, uma vez que o que se 

pretende é que este seja também uma referência, estando neste momento já em fase final 

o projeto de arquitetura. 

 

➢ Captação de Investimento 

No âmbito do estudo realizado foi apresentada uma proposta à CIMRL com o objetivo de 

por em funcionamento um gabinete destinado a atrair investimento para a região e que se 

encontra em análise. 

 

➢ Abertura da Base Aérea de Monte Real ao Tráfego Civil   

Não se tratando de um projeto da responsabilidade da NERLEI, a Associação acompanhou 

as iniciativas relacionadas com a abertura da BA5 ao tráfego civil, servindo os interesses da 

região Centro.  

 

➢ Modernização da Linha do Oeste  

Continuámos a acompanhar o desenvolvimento deste projeto e a apoiar todas as iniciativas 

conducentes à sua modernização  

 

➢ Turismo do Centro  

 Na qualidade de membros do Turismo do Centro participámos nas assembleias-gerais e, 
deste modo, procurámos acompanhar a atividade desta Entidade, na execução da sua 
estratégia sobretudo no que respeita às iniciativas dirigidas à região de Leiria.  
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Expansão da Capacidade Associativa 
 

Ao nível da Provedoria das Empresas mantivemos o nosso empenho e esforço enquanto 

interlocutor entre as empresas e as mais diversas entidades oficiais, com vista a imprimir 

maior celeridade na resolução de questões que dificultam a atividade das empresas.  

Neste sentido, contribuímos para a resolução de problemas transversais à atividade 

económica, nomeadamente com intervenções junto de alguns Municípios, EDP, IAPMEI, AT 

e Segurança Social.  

 

No que respeita ao reforço da proximidade junto das empresas, de modo a contribuir para 

o aumento da atividade não financiada da associação, foram realizadas visitas regulares aos 

Associados da NERLEI e contactadas outras empresas não associadas, para acompanhar e 

avaliar os constrangimentos à sua atividade e aumentar internamente o conhecimento da 

realidade empresarial.  
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Valorização da Organização 
 

1. INFRAESTRUTURAS E GESTÃO DE ESPAÇOS 

Ao nível da infraestrutura tecnológica da associação foi feito um levantamento de todo o 

equipamento informático e de todas as necessidades e elaborado um plano de investimento 

a implementar durante os 3 anos de mandato da atual direção, de modo a proceder à 

digitalização da NERLEI. Assim, foram executados os serviços de cablagem e a migração 

para o Office 365, entre outros serviços. 

Ao nível das infraestruturas físicas procedeu-se a pequenas intervenções de manutenção 

sempre necessárias face à elevada utilização dos espaços. Relativamente à gestão dos 

espaços, as salas de formação registaram 1.677 utilizações distintas, e o auditório registou 

187 utilizações distintas, num total de mais de 30.000 pessoas. Mais de cem empresas 

utilizaram os nossos espaços. 

Ao nível da promoção dos espaços, e com o intuito de captação de novos clientes, 

reforçamos a nossa divulgação junto de potenciais utilizadores, na newsletter da NERLEI e 

na página de Facebook e em campanhas Google. 

Resultado da publicidade que tem sido feita e também da própria visibilidade que foi dada 

através dos inúmeros eventos realizados, surgiram novos clientes, de vários pontos do país, 

o que reforçou a necessidade de oferecer um serviço completo de aluguer e catering, 

incluindo refeições completas, o que permitiu um aumento de faturação da cafetaria.  

 

2. RESTAURANTE  

Inaugurado em 1 de julho, funciona num espaço completamente remodelado e 

requintado proporcionando um ambiente para reuniões e pensado ao pormenor para a 

comodidade e conforto do cliente. Esta intervenção representou uma benfeitoria que não 

só valorizou o edifício NERLEI como veio permitir complementar o serviço que é prestado 

pela associação ao nível dos alugueres dos espaços. 
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Antecipação do Futuro 
 

Com o objetivo de dar seguimento a algumas temáticas menos trabalhadas no âmbito do 

enquadramento estratégico e envolver diretamente outras empresas nas atividades da 

NERLEI, foram criados grupos de trabalho, no âmbito dos quais foram desenvolvidas as 

seguintes atividades: 

 

➢ TICE – Tecnologias Informação Comunicação Eletrónica 

A criação de um Grupo de Trabalho sectorial na área das TICE, envolvendo a NERLEI, o 

Politécnico de Leiria e as empresas da região com o objetivo de vir a desenvolver este sector, 

contribuindo para o desenvolvimento da região permitindo uma maior inovação das 

empresas e o aparecimento de startups, projetando a região pela sua capacidade inovadora 

quer a nível nacional quer internacional 

O setor das TICE integra um conjunto alargado de atividades industriais e de serviços como 

os equipamentos TI, serviços TI, software, eletrónica de consumo, equipamentos de 

telecomunicações, serviços de telecomunicações e comunicação social. 

O Grupo de trabalho reúne mensalmente para desenvolvimento da Estratégia das TICE na 

Região e no ano de 2019 realizou as seguintes ações:  

Ação Tema Data de Realização 

Tertúlia  "O que está a Tecnologia a fazer à Comunicação Social?" março 

Tertúlia  "Aplicação das Tecnologias no Setor Primário" junho 

Tertúlia 
"Sociocracia 3.0 - Práticas para a evolução de organizações 

ágeis e resilientes"  
outubro 

Revista Desafios 
Publicação dos temas das tertúlias na revista desafios: 

publicação de 4 artigos 
trimestral 

Cartão Digital  
Criação de um novo Cartão Digital do Associado da NERLEI 

(app-nerlei).  
dezembro 

 

O Grupo continuou de forma empenhada e participativa a acompanhar o desenvolvimento 

do projeto de criação do Centro de Negócios no Topo Norte do Estádio, bem como, todos 

os procedimentos tendentes ao concurso para execução da obra do topo Norte do Estádio 

para instalação de empresas do setor das TICE. 
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➢ Energia 

Dirigido por Paulo Valinha e Sónia Calado da direção começou por reunir com a EDP dando 

a conhecer as recentes interrupções de fornecimento de energia que se têm verificado no 

concelho da Marinha Grande e sobretudo para, perceber os investimentos que estão 

pensados para a região, no sentido de que situações como estas não se repitam. 

Foi selecionado um painel de empresas com o objetivo de serem sempre auscultadas sobre 

esta matéria por forma a cada momento podermos ter uma ideia clara sobre o impacto que 

os cortes de energia provocam nas empresas. 

Por outro lado, e com a colaboração do Politécnico de Leiria iniciou-se um trabalho de 

avaliação de compras conjuntas de energia para um grupo de empresas com um perfil de 

consumos semelhante, que poderá vir a ser alargado a outras empresas caso se confirme 

existirem benefícios para as mesmas. 

 

➢ Economia Circular 

Liderado pelo membro da direção Paulo Valinha, com a colaboração de Eduarda Fernandes 

do Politécnico de Leiria e Paulo Alexandre da Plasgal foi aplicado um questionário às 

empresas com o objetivo de recolher informação sobre a forma como as empresas da região 

estão a adotar os conceitos da Economia Circular e quais as dificuldades que possam estar 

a enfrentar. Com o objetivo de realizar uma avaliação do estado da arte nas empresas em 

termos de produção circular e da criação de uma plataforma onde se coloque informação 

sobre os desperdícios/resíduos gerados pelas empresas, foram desenvolvidos alguns 

contactos para colaboração e articulação com outras entidades. 

A convite da CCDRC foi ainda subscrito o Pacto Institucional para a Valorização da Economia 

Circular na Região Centro, onde foi assumido que a NERLEI iria ter um papel ativo na 

identificação e cumprimento de boas práticas e exemplos de circularidade praticados no 

tecido empresarial da Região. 
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➢ Agricultura 

Constituído por José Gonçalves da Nutrixfood; Ricardo Santos, da Cooperativa de Alcobaça; 

Margarida Teixeira, da DRABL; e Henrique Damásio, da Associação de Regantes foram 

identificados os constrangimentos mais relevantes que os agricultores enfrentam. 

Com base nessa identificação foi realizada uma conferência, no dia 12 de dezembro de 

2019, subordinada ao tema “Produção agrícola - acesso a novos mercados" e que contou 

com a presença de mais de 50 empresários do sector agrícola. Na sequência desta 

conferência foi feito um questionário aos participantes, que permitiu identificar alguns dos 

temas que os empresários gostariam de ver debatidos em futuros eventos e expressada a 

intenção de alguns empresários em tornarem-se membros do Grupo de Trabalho. 

 

➢ Empresas Familiares 

Constituído pelos membros da direção Elsa Nicolau e Rita Simões com a colaboração de 

Inês Lisboa do Politécnico de Leiria com o objetivo de dar sequência a uma das iniciativas 

previstas no enquadramento estratégico procedeu-se á elaboração de um questionário às 

empresas familiares com o objetivo de se fazer um diagnóstico das empresas da região a 

este nível.  

Para este efeito serão convidados a integrar o grupo, representantes de empresas familiares 

para trabalhar em conjunto esta temática complementando os resultados do questionário. 

Nesta sequência foi agendado para o início de 2020 um almoço/ conferência com os 

fundadores das empresas familiares, dinamizado pela empresa EF Consulting e com o 

testemunho do fundador da Nigel (Sr. José Nicolau).  

 

➢ NERLEI Fora da Caixa 

Criado com o objetivo de percecionar o que consideram os jovens empresários que a NERLEI 

pode fazer para ajudar as suas empresas e que iniciativas pode e deve desenvolver para 

atingir esse objetivo foram convidados jovens empresários para refletirem, sobre esta 

questão, em conjunto com as representantes da Direção Sónia Calado e Rita Simões. 
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O objetivo é que os jovens empresários tenham um sentimento de pertença à NERLEI e 

assim se consiga cativar ainda mais jovens para a associação, envolvendo-os e direcionando 

algumas das atividades que respondam aquilo que consideram ser útil às suas empresas. 

Foi definido que a criação do logotipo do Grupo de Trabalho iriar resultar de um concurso 

de criatividade, tendo sido criada uma proposta de Regulamento. Foram ainda definidas 

um conjunto de iniciativas que resultaram da vontade dos elementos do grupo e que terão 

o seu início em 2020, passando por pequenos almoços e encontros informais de fim de 

tarde. 

 

➢ Capital Humano 

Num tempo em que as empresas necessitam de pessoas para trabalhar e não encontram, 

entendeu-se fundamental criar um grupo de trabalho dirigido que analisasse, em conjunto 

com diretores de RH de empresas, que medidas a tomar para que se possa cativar talento 

e se defina o perfil de pessoas de que as empresas necessitam e assim se proceder a um 

recrutamento ajustado. 

Liderado pelo membro da direção António Ricciulli com a participação de Raquel Rita da 

empresa Incentea e Artur Ferraz, foi realizada uma primeira ação de sensibilização com 

diretores de RH de empresas associadas, que permitiu identificar os principais desafios que 

se colocam às empresas, naquela que é a tarefa de atraírem os recursos humanos com as 

competências adequadas aos desafios atuais. 

O Grupo de Trabalho terá a sua atuação centrada em duas grandes áreas: Retenção e 

atração de pessoas; Ligação com as instituições. 

Foi ainda realizada a Sessão de Dinamização "Glocal Talents - Em Busca do Talento de 

Collippo", que contou com a presença de cerca de 20 empresários e responsáveis pela 

gestão de recursos humanos. 
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DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO 

 

1. REVISTA DESAFIOS 

Foram publicados os números 70, 71 e 72 com Dossiers dedicados, respetivamente, a: 

➢ Economia Azul 

➢ Empresas Familiares 

➢ O Futuro do Trabalho 

O Departamento desempenhou as tarefas inerentes, nomeadamente: 

➢ Apresentação da proposta editorial de cada edição ao Diretor e Conselho Editorial; 

➢ Recolha de informação e realização de entrevistas; 

➢ Angariação de publicidade; 

➢ Redação de textos, 

➢ Edição e revisão de textos; 

➢ Preparação e acompanhamento do processo de distribuição. 

 

2. PÁGINA DA INTERNET 

Introdução de todos os conteúdos de projetos, iniciativas e ações da NERLEI. Produção de 

conteúdos (notícias) e atualização constante da página. 

Utilizadores: 35 598 

Novos visitantes: 34 846 

Visualizações de páginas: 181 415 

Páginas por sessão: 3,19 

Duração média da sessão: 00:02:36 

 

3. E-MAIL MARKETING  

Por uma questão de maior coerência e planificação, todas as comunicações com os 

Associados e outras entidades, que atualmente se realizam sobretudo por via eletrónica, 

são efetuadas pelo Departamento de Relações Públicas e Comunicação. 
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➢ Divulgação de iniciativas, projetos e consultas de opinião: Em 2018 foram realizadas 181 

divulgações. 

 

4. REDES SOCIAIS 

Em 2019 reforçamos o Facebook e o Linkedin como meios de comunicação diários e 

habituais de divulgação das ações e projetos da NERLEI e também de interação com os 

Associados, já que procuramos dar conta das notícias, investimentos e conquistas das 

nossas empresas associadas. No final do ano de 2019 tínhamos: 

➢ Facebook: 5345 seguidores, aumento de cerca de 35% face a 2018 

➢ Linkedin: 4215 seguidores, aumento de cerca de 40% face a 2018 

No que respeita ao Twitter, que não é uma rede social muito utilizada em Portugal e na 

qual só iniciamos publicações há pouco mais de um ano e meio, temos 69 seguidores, um 

aumento de cerca de 13% face ao ano anterior. 

 

5. ASSESSORIA DE IMPRENSA INTERNA 

Redação de toda a informação veiculada para a comunicação social. 

➢ Comunicados de imprensa relativos a iniciativas e projetos da NERLEI. Foram 

emitidos 23 comunicados à imprensa. 

➢ Entrevistas/Opinião/Declarações: Atendimento de jornalistas para marcação de 

entrevistas, pedidos de opinião e declarações de responsáveis da NERLEI. 

Compilação e preparação de informação solicitada por jornalistas sobre vários 

projetos da NERLEI para integração em reportagens. 

➢ Tratamento dos procedimentos relativos a publicação de anúncios publicitários. 

 

6. EVENTOS INSTITUCIONAIS 

Sessão de Informação: “2IN + Investimento + Inovação”, com Secretário Estado da 

Economia, João Neves 

Data: 28-01-2019 

Parceria: IAPMEI 

Nº participantes: 170 
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Jantar de Homenagem a Jorge Santos, presidente NERLEI 2012-18 

Data: 31-01-2019 

Parceria: NERLEI, Centro Hospitalar de Leiria, CIM Região Leiria e CIM Oeste 

Nº participantes: 270 

 

Cerimónia de Assinatura Pactos Setoriais p/ Competitividade e Inovação c/ Primeiro-

ministro, António Costa, e Ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira 

Data: 10-04-2019 

Parceria: IAPMEI 

Nº participantes: 220 

 

Apresentação do estudo: “O Futuro do Trabalho em Portugal - Impacto na Zona 

Centro" 

Data: 11-04-2019 

Parceria: CIP – Confederação Empresarial de Portugal 

Nº participantes: 150 

 

Jantar comemorativo do 34º aniversário da NERLEI 

Data: 25-06-2018 

Oradores convidados: Nelson de Souza, Ministro do Planeamento, e José Eduardo 

Carvalho, presidente da AIP-CCI 

Homenagens a empresários com 80 anos e Empresas com mais 50 anos.  

Nº participantes: 210 

 

Workshop: "As Eleições Europeias, as Políticas Públicas de Crescimento, 

Desenvolvimento e Inovação Empresarial" 

Data: 03-07-2019 

Keynote Speaker: Pedro Passos Coelho, economista 

Parceria: Fórum para a Competitividade 

Nº participantes: 130 
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Debate Legislativas 2019: “Questões Económicas e Vida das Empresas. Que 

Propostas?” 

Data: 18-09-2019 

Intervenientes: Cabeças de lista pelo círculo eleitoral de Leiria às próximas eleições 

legislativas, dos partidos com assento parlamentar: PS, PSD, CDS-PP, CDU, BE, PAN. 

Participantes: 130 

 

Jantar-conferência com Ministro das Finanças, Mário Centeno 

Tema: “As Finanças Públicas e a Competitividade das Empresas" 

Data: 26-09-2019 

Nº participantes: 160 

 

7. ATIVIDADES DIVERSAS 

➢ Apoio à Direção na área da comunicação; 

➢ Acompanhamento da produção de estacionário e de materiais promocionais da 

Associação. 

➢ Gestão da base de dados de associados: Processo de admissão de novos 

Associados; Atualização de dados. 
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DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS - DEP 

 

1. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DOS SEGUINTES PROJETOS FINANCIADOS: 

➢ POCI – Programa Operacional Competitividade e Internacionalização 

▪ Projeto n.º POCI-02-0853-FEDER-017009 – Target High Value; 

▪ Projeto n.º POCI-03-3560-FSE-000268 – Melhor Turismo 2020; 

▪ Projeto n.º POCI-03-3560-FSE-000432 – Formação Ação para PME 

▪ Projeto n.ºPOCI-02-0651-FEDER-026731 - Plataforma de Consolidação do 

Setor das TICE e Empreendedorismo na Economia do Mar; 

▪ Projeto n.º POCI-02-0752-FEDER-026265 – International Business 

2017/2018; 

▪ Projeto n.º POCI-02-0752-FEDER-025025 – exPorT (Co promoção com 

NERE – Núcleo Empresarial de Évora. 

▪ Projeto n.º POCI-02-0853-FEDER-026352 – Log In Innovation; 

▪ Projeto n.º POCI-02-0752-FEDER-038101 – International Business 

2018/2020; 

➢ POCH – Programa Operacional Capital Humano 

▪ Projeto n.º POCH-03-5470-FSE-000409 – Centros Qualifica. 

▪ Projeto n.º POCH-03-5470-FSE-000764 – Aprendizagem ao longo da vida 

- Centros Qualifica 

➢ POISE – Programa Operacional Inclusão Social e Emprego 

▪ Projeto n.º POISE-03-4231-FSE-002116 – Formações Modulares para 

Desempregados de Longa Duração 

▪ Projeto n.º POISE-01-3524-FSE-002410 – Formações Modulares para 

Empregados e Desempregados. 

➢ CENTRO 2020 – Programa Operacional Regional do Centro 

▪ Projeto n.º CENTRO-02-0651-FEDER-000014 – Empreender Leiria; 

▪ Projeto n.º CENTRO-02-0752-FEDER-000021 – Link Lusa; 
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▪ Projeto n.º CENTRO-02-0752-FEDER-000026 - D2IN – Double Degrees 

para a Investigação, Inovação e Internacionalização das Indústrias da 

Região de Leiria (Co promoção com IPL – Instituto Politécnico de Leiria);  

➢ IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional: 

▪ GIP 2020 – Gabinete de Inserção Profissional; 

▪ EPAT – Entidade Prestadora de Apoio Técnico. 

➢ PPEC – Plano de Promoção da Eficiência Energética: 

▪ EF Indústria: Indústria Eficiente @ Leiria. 

 

O acompanhamento dos projetos referidos envolveu as seguintes atividades: 

▪ Apresentação de candidaturas a projetos cofinanciados - elaboração de mapas de 

investimento, memória descritiva e definição de fontes de financiamento; 

▪ Definição de critérios de imputação para elaboração das grelhas dos gastos gerais a 

afetar a projetos e afetação financeira dos recursos humanos aos diversos projetos; 

▪ Criação, organização e manutenção dos dossiers financeiros de projetos; 

▪ Preparação e inserção das despesas imputadas aos projetos nas várias plataformas de 

submissão dos Pedidos de Reembolso; 

▪ Organização, verificação e envio de evidências físicas de suporte aos pedidos de 

pagamento; 

▪ Controlo da comparticipação privada de empresas beneficiárias de projetos; 

▪ Apuramentos e distribuição de incentivos às empresas, relativos à participação em 

projetos conjuntos; 

▪ Apresentação de pedidos de alteração junto das entidades gestoras; 

▪ Controlo da execução financeira, em articulação com os vários Departamentos 

responsáveis pela execução física; 

▪ Acompanhamento de certificações de documentos e auditorias físicas e financeiras; 

▪ Desenvolvimento e controlo de procedimentos de Contratação Pública;  

▪ Informação e verificação do cumprimento das regras de publicitação de apoios 

comunitários; 

▪ Validação de condições de elegibilidade das empresas; 
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▪ Definição e controlo dos códigos contabilísticos de cada operação; 

▪ Controlo mensal de centros de custo de projetos; 

 

Pedidos de Pagamento submetidos em 2019 
   

 N.º Valor 

PLATICEMAR 2          82 000,06 €  

International Business 2020 1     1 379 893,89 €  

International Business 2017/2018 2        658 455,35 €  

Target High Value 3        183 650,99 €  

Melhor Turismo 2020 1          23 219,15 €  

MOVE PME 2        123 282,31 €  

Empreender Leiria 2        145 391,82 €  

Link Lusa 2          91 434,40 €  

D2IN 1          29 253,13 €  

exPorT 4        177 214,19 €  

Formações Modulares Certificadas DLD - Proj. 2116 4        173 857,64 €  

Formações Modulares Certificadas Empregados - Proj. 2410 4        214 693,43 €  

EF Indústria: Indústria Eficiente @ Leiria 2          37 953,43 €  

Centro Qualifica 2020 3        102 964,98 €  

GIP 2019-2021 3             9 651,02 €  

LOG IN INNOVATION 2        523 179,69 €  

 
38     3 956 095,48 €  
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Pedidos de Pagamento recebidos em 2019 

  
 Valor 

PLATICEMAR          56 411,59 €  

International Business 2017/2018       306 705,43 €  

Target High Value          49 405,90 €  

Melhor Turismo 2020            4 507,21 €  

MOVE PME          84 577,00 €  

Empreender Leiria       104 836,81 €  

Link Lusa          61 370,88 €  

D2IN          34 855,19 €  

exPorT       125 424,38 €  

Formações Modulares Certificadas Empregados - Proj. 1471          44 989,87 €  

Formações Modulares Certificadas Empregados - Proj. 2410       195 446,22 €  

Formações Modulares Certificadas DLD - Proj. 2116       127 336,85 €  

Centro Qualifica          99 121,11 €  

Centro Qualifica 2020          78 412,31 €  

GIP 2017/2018            1 946,36 €  

GIP 2019-2021          20 922,72 €  

LOG IN INNOVATION       286 322,06 €  

 
   1 682 591,89 €  

  

Incentivo transferido para empresas 2019 

   

 N.º de empresas Valor 

International Business 2018 52        281 891,48 €  

IQ + Empresas 4        724 609,29 €  

MOVE PME 55        411 721,42 €  

Target High Value 35          83 081,26 €  

Log In Innovation 45        150 543,43 €  

 
191     1 651 846,88 €  
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2. CANDIDATURAS APRESENTADAS EM 2019 QUE SE ENCONTRAM EM FASE DE ANÁLISE: 

➢ Projeto SIAC Internacionalização “Exportar em Francês” 

➢ Projeto SIAC Qualificação “UPSCALE – Crescer com valor” 

 

3. PROJETOS INDIVIDUAIS DE EMPRESAS ASSOCIADAS: 

A NERLEI acompanhou 9 projetos de empresas e entidades Associadas nas áreas de 

formação, qualificação, internacionalização, I&D, inovação produtiva e agricultura, 

prestando um serviço “chave na mão”, que inclui todo o apoio às empresas na execução 

dos projetos: 

➢ Assessoria na Assinatura de Contrato de Concessão de Incentivos e pedidos de 

adiantamento; 

➢ Acompanhamento da execução do projeto ao longo de toda a vigência do 

contrato com a submissão dos pedidos de pagamento; 

➢ Aconselhamento contínuo para maximizar os efeitos do projeto e garantir o 

cumprimento de todos os aspetos contratuais e legais da operação; 

➢ Comunicação com as Autoridades de Gestão; 

➢ Compilação e organização de documentação; 

➢ Desenvolvimento e mapas de execução do projeto emitindo alertas aos 

promotores; 

➢ Acompanhamento de auditorias; 

➢ Encerramento de projetos. 

 

4. INFORMAÇÃO DE INCENTIVOS E PROGRAMAS DISPONÍVEIS 

 

Esclarecimentos realizados N.º % 

Associados 44 70% 

Não Associados 19 30% 

 
63 
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Tipologia de Esclarecimentos N.º % 

Portugal 2020 39 62% 

Criação Próprio Emprego 7 11% 

PDR 2020 6 10% 

QREN 6 10% 

Certificação PME e Minimis 4 6% 

Apoio Eficiência Energética 1 2% 

 
63 

 
 

5. PROJETOS 

 

➢ Projeto Target High Value 

O projeto "Target High Value" foi concluído em 2019, tendo beneficiado um total de 40 

PME, através da implementação de 43 intervenções distintas, nas seguintes áreas: 

1. Implementação de um Modelo de Gestão de Risco; 

2. Implementação do Modelo de Excelência EFQM - Nível 1 “Committed to Excellence”; 

3. Modelo de Excelência EFQM - Candidatura ao Reconhecimento “Committed to 

Excellence”; 

4. Implementação do Modelo de Excelência EFQM - Nível 2 “Recognised for Excellence” 

5. Modelo de Excelência EFQM - Candidatura ao Reconhecimento “Recognised for 

Excellence”; 

6. Inbound Marketing 

 

  



 

26 

 

DEPARTAMENTO DE APOIO TÉCNICO- DAT  

No período em análise o departamento executou os seguintes projetos: 
1. EMPREENDER LEIRIA - SAAC PROMOÇÃO DO ESPÍRITO EMPRESARIAL – SISTEMA DE APOIO 

A AÇÕES COLETIVAS 

O Projeto EMPREENDER LEIRIA visou promover o espírito empreendedor do tecido 

empresarial da Região de Leiria, nomeadamente, contribuir para um aumento do 

empreendedorismo qualificado em geral e em particular das zonas de Leiria e Oeste. 

O projeto teve várias iniciativas ligadas ao empreendedorismo permitindo capacitar os 

empreendedores através de workshops, webinars, disponibilização de conteúdos na web; 

do desenvolvimento de parcerias de cooperação integrando diferentes entidades dos 

sistemas científico e tecnológico e outras ligadas à promoção do empreendedorismo. 

Foi ainda desenvolvida uma ação que designamos por PIE (Programa Intensivo de 

Empreendedorismo) para dar resposta à intensa procura que ainda sentimos, por parte de 

vários empreendedores, com ideias de negócios articuladas e com potencial que procuram 

suporte para o desenvolvimento/incrementação das mesmas, não obstante tudo o que foi 

possível alcançar com as ações já realizadas. 

O PIE teve uma forte componente de aprendizagem de conceitos e uma componente muito 

prática de aprofundamento de ideias de negócio (SESSÕES GLOBAIS DE ACELERAÇÃO); 

MENTORING INDIVIDUALIZADO; a gravação do pitch (CASTING DAY) e apresentação do 

mesmo a um júri (DAY BEFORE); terminando com a seleção dos 5 melhores projetos e a 

apresentação dos mesmos a Business Angels (D DAY). A melhor ideia de negócio foi 

apresentada na GALA PIE, e foi ainda realizado o seminário de encerramento e disseminação 

de resultados do projeto. 
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As ações realizadas foram as seguintes: 

Ações realizadas em 2019 Data Participantes 

3ª Sessão temática PIE: "Valida os teus modelos de negócio e 

receitas" Janeiro 20 

4ª Sessão temática PIE: "Aprende a gerir com agilidade e prepara-

te para o investimento" Janeiro 20 

Preparação Casting Day Janeiro 10 

Day Before – Consultoria fevereiro 10 

D DAy – Coffee  fevereiro 10 

Filmagem Casting Day fevereiro 10 

Jantar de Gala – Encerramento do projeto março 90 

Book do Empreededor janeiro 20 

 

2. PPEC – PLANO DE PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO CONSUMO|EF 

INDÚSTRIA_INDÚSTRIA EFICIENTE@LEIRIA 

O projeto “EFIndústria: Indústria Eficiente @ Leiria” foi promovido pela NERLEI sendo 

financiado pela ERSE (Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos) através do PPEC (Plano 

de Promoção da Eficiência no Consumo). Este projeto visou a aplicação de medidas de 

eficiência energética com o objetivo de reduzir o consumo de energia elétrica nas empresas 

do sector industrial da região de Leiria. 

As empresas beneficiárias foram selecionadas de acordo com o regulamento e um conjunto 

de indicadores possibilitando às empresas a instalação de equipamentos mais eficientes 

(Baterias de condensadores, Motores e Variadores de Velocidade) que promovam uma 

efetiva redução do consumo e custos de energia das empresas a intervencionar e Sistemas 

de Gestão de Energia que permitam uma significativa melhoria do processo de gestão da 

energia dos seus processos produtivos.  
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O projeto finalizou em 31 de dezembro de 2019 tendo beneficiado as seguintes empresas: 

Empresas Beneficiárias 
Bateria 

Condensadores 

Motores e 

Variadores de 

Velocidade 

Sistemas de 

Gestão de 

Energias 

 
     

EQC    

PSA    

Moldetipo    

Omnipelettes    

SIE    

FAIAMOR    

DANIPINT    

METAL CURVACHIA    

MAXLAC    

NELYLAVA    

VIEIRIFABRIL    

SIE    

 

3. PLATICEMAR - SAAC PROMOÇÃO DO ESPÍRITO EMPRESARIAL – SISTEMA DE APOIO A 

AÇÕES COLETIVAS 

O Projeto PLATICEMAR - Plataforma de Consolidação do Setor TICE e Empreendedorismo 

na Economia do Mar – é uma iniciativa integrada promovida pela Inova-Ria, com a 

participação de vários promotores, a saber: NERLEI – Associação Empresarial da região de 

Leiria; Fórum Oceano – Associação da Economia do Mar; ACIFF – Associação Comercial e 

Industrial da Figueira da Foz – Associação Empresarial Regional; SINES TECNOPOLO – 

Associação Centro de Incubação de Empresas de Base Tecnológica Vasco da Gama. 

O projeto foi cofinanciado pelo COMPETE 2020, no âmbito do Sistema de Apoio a Ações 

Coletivas – Promoção do Espírito Empresarial, com o objetivo apoiar o empreendedorismo 

pela aplicação das TICE na Economia do Mar, no quadro de uma ação coletiva e integrada, 

criadora de valor comum e conhecimento partilhado. 

O projeto iniciou em 2017 e concluiu em novembro de 2019. As ações desenhadas para o 

projeto foram as seguintes: 
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➢ Elaboração de um estudo sobre a importância das TICE na Economia do Mar  

➢ Realização de workshops de avaliação de necessidades, Jornadas de Benchmarking 

e Roadmaps 

➢ Congresso – O Empreendedorismo TICE na Economia do Mar; 

➢ Lançamento de concurso de ideias 

➢ Lançamento de programa de estímulo ao Empreendedorismo do Mar 

➢ Atividades de mentoria para empresas enquadráveis no âmbito do projeto 

➢ Criação de Plataforma de Informação Técnico e Aplicação Móvel 

 

 

Eventos realizados em 2019 Data Participantes 

Jornadas de Benchmarking para a Consolidação das TICE na EM maio 10 

RoadMap para a Promoção do Empreendedorismo na Fileira do 

Mar abril 14 

RoadMap para a Promoção do Empreendedorismo na Fileira do 

Mar julho 16 

Workshop Prospetivo para a Consolidação das TICE na Economia 

do Mar julho 17 

Congresso: Empreendedorismo na Economia do Mar - 

Divulgação dos resultados do projeto Platicemar novembro  

 

4. PROJETO CONJUNTO DE QUALIFICAÇÃO LOG IN INNOVATION 

Este projeto pretende reforçar as capacidades de organização e gestão das PME, através da 

implementação de uma política de segurança na infraestrutura de tecnologias de 

informação (TI) e de metodologias de gestão vitais para as PME e para a sua 

competitividade, contemplando investimentos no desenvolvimento das capacidades 

estratégicas e de gestão competitiva, através da implementação de um plano de ação 

conjunto, dando assim resposta a problemáticas concretas comuns às empresas e 

claramente identificadas no contexto de atuação das mesmas. 

No quadro seguinte apresentam-se as ações contratualizadas durante o ano de 2019.   
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Ação 
Aprovado 

candidatura 

Contratualizado 

Ano 2019 

Segurança da Informação - Standard 30 16 

Segurança da Informação - Completa 20 20 

Mercados Digitais 50 44 

Equipamento informático 56 41 

Software 47 35 

Auditorias 8 1 

Balanced Scorecard 12 7 

Lean Manufacturing 10 6 

Transição ISO 9001:2015 8 1 

Totais: 241 171 

 

5. ATCP – APOIO TÉCNICO À CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PROJETOS 

A NERLEI é entidade credenciada para prestar Apoio Técnico à Criação e Consolidação de 

Projetos (ATCP), no âmbito do Programa de Apoio ao Empreendedorismo do IEFP - Instituto 

de Emprego e Formação Profissional. Este programa tem como objetivos: 

➢ Promover o apoio técnico prévio à aprovação do projeto de criação do próprio 

emprego ou empresa, incluindo elaboração de planos de investimento e de negócio, 

no âmbito das candidaturas ao Empreendedorismo: Criação do Próprio Emprego 

por Beneficiários de Prestações de Desemprego; Programa Nacional de Microcrédito; 

MICROINVEST; INVEST+ e INVEST JOVEM. 

➢ Prestar apoio técnico à consolidação do projeto, nos dois primeiros anos de 

atividade da empresa, contemplando o acompanhamento da execução do projeto 

aprovado e consultoria em aspetos relacionados com a gestão e operacionalização 

da atividade. 

 

Os destinatários são desempregados inscritos nos serviços de emprego ou outros públicos 

com especiais dificuldades de inserção que sejam promotores de projetos de criação do 

próprio emprego ou empresa, no âmbito de programas e medidas de apoio ao 

empreendedorismo promovidos pelo IEFP, isoladamente ou em articulação com outros 
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organismos. A NERLEI dará continuidade na prestação deste serviço apoiando todos os 

promotores que se dirijam à NERLEI e que pretendam iniciar um negócio. Em 2019 foram 

apoiados os seguintes projetos: 

 

Tipologia Designação 

Projetos 

Elaborados 

Apoio prévio - (al. a) Criação de projetos 36 

Acompanhamento/Consultoria - 

(al. b) 

Acompanhamento e Consultoria 

posterior dos projetos 
7 

 

6. OUTRAS ATIVIDADES REGULARES 

 

➢ PORTAL INVESTLEIRIA 

 

O projeto do portal económico INVEST LEIRIA tem como objetivo principal disponibilizar 

informações referentes à comunidade empresarial regional, sistematizando informações sobre 

incentivos e estruturas de apoio para atração de empreendedores e investidores para a região 

e divulgação de oportunidades de negócio para os empresários da região de Leiria. O Portal de 

Negócios pretende assumir-se como uma referência para consulta de informação empresarial 

e promoção de negócios na região de Leiria. Em 2019 disponibilizámos informações e 

mantivemos os contactos com os utilizadores do portal.   

 

➢ ARRISCA C  

Este projeto denominado Concurso de Ideias de Negócio, “Arrisca C, visa estimular o 

desenvolvimento de conceitos de negócio em torno dos quais se perspective a criação de novas 

empresas ou desenvolvimento de novos produtos/serviços.   

Em 2019 a NERLEI participou no Júri de seleção e aprovação dos projetos. A NERLEI atribuiu 

um Prémio à equipa vencedora que se traduziu na frequência de um curso na área da gestão 

ou liderança. A entrega de prémios do Concurso Arrisca C – 10ª edição decorreu na 

Universidade de Coimbra no dia 23 de maio. 
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➢ Seminários / Workshops 

Seminário: "Orçamento de Estado 2019 - Alterações Fiscais 

Data: 18 de janeiro 

Oradores: PWC – Price Water House Coopers 

Total de participantes: 70 

 

Seminário: OE 2019 e Análise das mais recentes alterações fiscais 

Data: 19 fevereiro  

Oradores: Direção de finanças de Leiria 

Total de participantes: 38 

 

Seminário: "Change Management Café” 

Data: 18 de junho 

Oradores: Sérgio Lorga - Newthinking 

Total de participantes: 19 

 

Seminário: "Alterações ao Código de Trabalho" 

Data: 11 novembro  

Oradores: Lacerda Dias & Associados 

Total de participantes: 184 

 

7. INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

A NERLEI dá suporte aos empresários no esclarecimento de questões de âmbito jurídico, 

fiscal e outras informações sobre diversa legislação, tais como: contratação coletiva de 

trabalho, legislação laboral, higiene, segurança e ambiente, licenciamento industrial, 

registos e marcas e Informação sobre os apoios financeiros disponíveis às empresas. 

Foram registadas um total de 253 atendimentos sendo que 156 eram associados e 97 não 

associados. Conforme o mapa podemos observar as diversas tipologias de esclarecimentos 

prestados. 
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Esclarecimentos Realizados Atendimentos 

Associados     156 

Não Associados     97 

Total 253 

     

Tipologia de Esclarecimentos N.º Atendimentos 

I - Apoios ao investimento  50 

J - Apoio Jurídico  76 

P - Provedoria das Empresas 14 

L – Licenciamento Industrial  3 

R - Registos, Marcas e Patentes 5 

C – ATCP - Criação do Próprio Emprego  77 

E – Comunicações, Energia e Ambiente  4 

D - Diversos   24 

Total 253 
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DEPARTAMENTO DE APOIO À INTERNACIONALIZAÇÃO - DAI  

 

1. PROJETO CONJUNTO INTERNATIONAL BUSINESS 2018-2020 

Trata-se do projeto que a NERLEI está a desenvolver no âmbito do Sistema de Incentivos à 

Qualificação e Internacionalização de PME – Projetos Conjuntos de Internacionalização – 

Portugal 2020, o qual prevê o envolvimento de 113 empresas, um investimento superior a 

3,7 milhões de euros e um período de execução até 31 de julho de 2020. 

No âmbito deste projeto foram realizadas as seguintes ações: 

 

➢ Feira Ambiente (Frankfurt)  

Data: 08 a 12 de fevereiro 

Forma de Participação: Caráter individual 

Setores: Cerâmica utilitária e decorativa, cutelarias, louça metálica, utilidades domésticas, 

vidro, velas, design 

A Feira Ambiente é a maior feira mundial dedicada à fileira casa. O projeto desenvolvido 

pela NERLEI para esta feira apoiou a participação de 56 empresas em 57 espaços individuais, 

numa área total de 2.024m2. 

O Secretário de Estado da Economia, o Embaixador de Portugal na Alemanha, o Presidente 

da aicep Portugal Global e o Delegado da aicep Portugal Global em Berlim, visitaram as 

empresas portuguesas na feira a convite da NERLEI.   

 

➢ Feira Motortec Automechanika (Madrid)  

Data: 13 a 16 de março  

Forma de Participação: Caráter individual 

Setor: Componentes para a indústria automóvel  

A Feira Motortec é a feira internacional líder para a indústria automóvel em Espanha dirigida 

a visitantes profissionais da Península Ibérica, América Latina e Norte de África. 

O projeto desenvolvido pela NERLEI para esta feira apoiou a participação de 6 empresas, 

num total de 213,5 m2.  
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➢ Feira IFFA (Frankfurt) 

Data: 04 a 09 de maio 

Forma de Participação: Caráter individual 

Setor: Abate e transformação de carne 

A Feira IFFA é a maior feira de equipamentos para abate e transformação de carne, a 

principal plataforma de inovação deste setor e o palco para a apresentação de toda a gama 

de produtos.  

O projeto desenvolvido pela NERLEI para esta feira apoiou a participação de 3 empresas, 

num total de 60,5m2.  

 

➢ Feira HostMilano (Milão) 

Data: 18 a 22 de outubro  

Forma de Participação: Caráter individual 

Setor: Canal Horeca 

A Feira HOST é a feira mundial mais importante dedicada ao mundo da restauração e 

hotelaria, sendo considerado o ponto de referência para os profissionais do canal Horeca. 

O projeto desenvolvido pela NERLEI para esta feira apoiou a participação de 3 empresas, 

num total de 79,5m2.  

 

➢ Missão Empresarial aos Emirados Árabes Unidos (EAU) 

Data: 15 a 20 de novembro  

Sector-alvo: multissetorial 

Participaram 8 empresas dos setores de atividades: cerâmica decorativa, construção, rochas 

ornamentais, cutelarias, cerâmica utilitária, consultoria e alimentar. 

Foram realizadas reuniões individuais com empresas locais, definidas de acordo com o perfil 

e necessidades das empresas portuguesas. As empresas participantes deslocaram-se a três 

dos Emirados, nomeadamente ao Abu Dhabi, Dubai e Sarjah, tendo igualmente existido 

um encontro com o diretor da Aicep Portugal Global nos EAU. 
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➢ Missão Virtual Perú e Colômbia  

Data: 09 de dezembro a 17 de janeiro  

Sector-alvo: multissetorial 

Participação de 4 empresas portuguesas dos setores de atividade: cutelarias, cerâmica 

utilitária, metalomecânica e utilidades domésticas. 

Foram realizadas reuniões B2B através de videoconferência com empresas Peruanas e 

Colombianas.  

 

➢ Ações de capacitação  

“Seminário: Exportar é Simples Desmistificar as Barreiras à Exportação” 

Data: 20 de maio  

Participantes: 24 

Oradores: aicep Portugal Global, Iberinform Portugal e membro da Ordem dos 

Despachantes Oficiais 

 

“Networking International Day” 

Data: 27 de junho  

Participantes: 46 

Oradores: aicep Portugal Global na Argélia, Embaixada da Argentina em Portugal, 

Câmara Luso-Argentina de Comércio e Indústria, Câmara de Comércio e Indústria 

Luso-Mexicana, Câmara de Comércio Portugal Atlântico Sul, Market Access e 

Motivo – Motivated Innovation 

 

“Operações aduaneiras e documentação em contexto internacional” 

Data: 06 de dezembro  

Participantes: 27 

Formador: José Brandão de Sousa  
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Webinar “Como utilizar as ferramentas de gestão digitais para a 

internacionalização – marketing e branding digital”.  

Data: 10 de dezembro  

Participantes: 42 

Formador: Ricardo Cavadas  

 

➢ Sessões de divulgação e Promoção de Networking na área da Internacionalização  

 

“Apresentação do Acordo de Associação Estratégico Mercosul-EU” 

Data: 03 de outubro  

Participantes: 23 

Orador: Câmara de Comércio Portugal Atlântico Sul 

 

"O potencial do mercado japonês para as empresas portuguesas” 

Data: 09 de outubro  

Participantes: 20 

Oradores: Embaixada do Japão em Portugal e Câmara de Comércio e Indústria Luso-

Japonesa  

 

“O potencial do mercado do Senegal para as empresas portuguesas” 

Data: 29 de outubro  

Participantes: 12 

Oradores: aicep Portugal Global no Senegal e Vieira de Almeida, Soc. Advogados 

 

“Encontro de Negócios com empresas mexicanas”  

Data: 13 de novembro  

Participantes:  3 

Neste evento foi recebida uma comitiva de empresas mexicanas que procuravam 

empresas portuguesas fornecedoras nas áreas de tecnologias de informação, 

alimentar, equipamentos de embalagem industrial; e também empresas 
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portuguesas interessadas em fazer negócios no México ou instalar-se neste país. Na 

sessão foram igualmente apresentadas as potencialidades e oportunidades no 

Estado de Tamaulipas (Nordeste Mexicano). 

 

2. LINK LUSA – SAAC INTERNACIONALIZAÇÃO – SISTEMA DE APOIO A AÇÕES COLETIVAS 

O Projeto Link Lusa foi desenvolvido no âmbito do Programa Operacional Regional do 

Centro - SAAC - Sistema de Apoio a Ações Coletivas – Internacionalização. Este projeto teve 

como principal objetivo capitalizar o potencial das comunidades emigrantes e luso-

descendentes em França, na Suíça, na Alemanha e no Reino Unido no âmbito da 

internacionalização das empresas nacionais, através da criação de uma rede de Agentes 

Exportadores (personalidades relevantes nas comunidades emigrantes que sejam agentes 

facilitadores de contactos e troca de informações nas exportações). 

Foram desenvolvidas ações que potenciaram mais informação e acesso a mercados 

internacionais, aproveitando o potencial das comunidades emigrantes. Foi criada também 

uma rede colaborativa em larga escala para potenciar as exportações para países com fortes 

comunidades emigrantes portuguesas. O projeto terminou a 28 de fevereiro. 

Principais ações desenvolvidas em 2019 

✓ Tour Link Lusa Leiria 

Data: 5 de fevereiro  

✓ Tour Link Lusa Alcobaça 

Data: 5 de fevereiro  

✓ Tour Link Lusa Pombal    

Data: 15 de fevereiro  

Foram realizados três tour em três cidades distintas: Leiria, Alcobaça e Pombal, com o 

objetivo de disseminar o projeto, e mais em concreto a central digital Link Lusa, a um leque 

mais diversificado de empresas de variados setores de atividade. A realização destas três 

iniciativas foi bastante importante já que possibilitou disseminar os outputs realizados e 

promover a participação ativa das empresas na Central Digital.  

Os Tour Link Lusa realizados registaram mais de 15 participantes por evento e permitiram 

registar um acréscimo de cerca de 20 registos de empresas na Central Digital Link Lusa.  
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✓ Fórum Link Lusa  

Data: 21 e 22 de fevereiro 

O Fórum LinkLusa foi o evento consolidador dos contactos estabelecidos ao longo da 

realização do projeto nas diversas viagens realizadas aos mercados do Reino Unido, Suíça, 

França e Alemanha, com diversas instituições como Associações e Câmaras de Comércio.  

O Fórum permitiu também mostrar aos sete representantes das instituições convidadas, 

provenientes de França, Suíça, Reino Unido e Alemanha, o que de melhor se faz na região 

Centro, através de reuniões B2B com diversos empresários e de algumas visitas realizadas a 

empresas da região.   

N.º participantes: 52 

 

3. D2IN – DOUBLE DEGREES PARA A INVESTIGAÇÃO, INOVAÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO 

DAS INDÚSTRIAS DA REGIÃO DE LEIRIA – SAAC INTERNACIONALIZAÇÃO – SISTEMA DE 

APOIO A AÇÕES COLETIVAS 

O projeto D2IN propôs uma abordagem inovadora para acelerar a internacionalização das 

empresas da região Centro, através de uma metodologia coletiva entre o Politécnico de 

Leiria e a NERLEI: “multicultural training experience” nas empresas.  

A estratégia passou por criar condições e mecanismos de difusão e estabelecer parcerias 

para proporcionar a formação de estudantes em mercados-alvo e integrar nas empresas 

valências avançadas de estudantes internacionais.  

Parceria: NERLEI/ Politécnico de Leiria  

O projeto terminou a 30 de abril.  

Principais ações desenvolvidas em 2019 

✓ Missão Inversa  

Data: 10 a 12 de abril  

A missão inversa realizada no âmbito do Projeto D2In teve como principais objetivos 

promover a interação entre a NERLEI, o Politécnico de Leiria e associações empresariais e 

instituições de ensino superior do Brasil, Panamá e Espanha.   

Com esse intuito a NERLEI organizou a participação nesta ação de 10 representantes destes 

3 países, tendo sido realizadas visitas a várias unidades do Politécnico de Leiria e a empresas 
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da região, que se destacam pela sua atividade internacional, inovação, multiculturalidade e 

ligação à academia.   

 

✓ Seminário: “Preparando o Futuro: a internacionalização da educação e das empresas – 

mercados do Brasil, Espanha e Panamá”. 

Data: 12 de abril 

Neste seminário foi abordada a temática da internacionalização na vertente académica e 

empresarial, as tendências atuais a este nível e a importância do reforço da ligação entre a 

academia e o meio empresarial. Estiveram presentes oradores internacionais que realçaram 

a mais valia da multiculturalidade nas empresas e a pertinência da adoção de modelos de 

multicultural experience training.  

No decorrer do evento foram ainda entregues os três prémios do concurso Hall of Fame, o 

qual distinguiu empresas pelas boas práticas na integração nos seus quadros de estudantes 

internacionais e na aculturação para o mercado internacional. 

N.º participantes: 32 

 

4. EXPORT – SAAC INTERNACIONALIZAÇÃO – SISTEMA DE APOIO A AÇÕES COLETIVAS 

O Projeto exPorT foi um projeto desenvolvido pela NERLEI (promotor líder) em copromoção 

com o NERE - Núcleo Empresarial da Região de Évora (copromotor), que teve como principal 

objetivo promover e divulgar os setores agroalimentar e de transformação de plásticos, 

através do processo de internacionalização tendo em vista mercados alvo como a Polónia, 

Colômbia, Reino Unido e França. 

O projeto terminou a 30 de junho. 

Principais ações desenvolvidas em 2019 

➢ Viagem de prospeção a França (Paris) 

Data: 08 a 09 de janeiro  

➢ Viagem de prospeção à Polónia (Varsóvia) 

Data: 31 de janeiro a 01 de fevereiro  

➢ Viagem de prospeção ao Reino Unido (Londres) 

Data: 12 e 13 de fevereiro  
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➢ Viagem de prospeção à Polónia (Varsóvia) 

Data: 06 e 07 de março  

➢ Viagem de prospeção à Colômbia (Bogotá) 

Data: 11 a 15 de março  

➢ Viagem de prospeção a França (Paris) 

Data: 28 e 29 de março  

O objetivo destas deslocações foi aumentar os contactos comerciais com potenciais 

parceiros e clientes nestes quatro mercados.  No decorrer destas ações os técnicos da NERLEI 

reuniram com as delegações da aicep, associações setoriais e empresas potenciais 

importadoras dos produtos alvo deste projeto, o que permitiu adquirir experiência real sobre 

estratégias comerciais e realizar análises aprofundadas de oportunidades de negócio. 

 

5. SERVIÇOS DE APOIO À INTERNACIONALIZAÇÃO 

➢ Certificados de origem - Emissão de emitidos 9 certificados de origem. 

➢ Aconselhamento para a internacionalização - Foram realizadas duas sessões, num 

total de 13 reuniões. 

➢ Consultoria em internacionalização - Foi realizado um serviço de diagnóstico e 

plano de ação. 

➢ Serviço de informação internacional - Foram prestados 30 esclarecimentos, 6 dos 

quais a empresas não associadas e 24 a empresas associadas. Os procedimentos 

prestados incidiram em informações relativas a mercados, procedimentos inerentes 

ao processo de importação e exportação, feiras internacionais, apoios financeiros à 

internacionalização das empresas, etc. 
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DEPARTAMENTO DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL-

DQFP  

 

1. FORMAÇÃO DEDICADA / INTRA-EMPRESAS 

Este tipo de formação teve como objetivo aumentar as qualificações e melhorar as 

competências dos Recursos Humanos das empresas e das organizações. Tem a vantagem 

de responder de uma forma mais direta às necessidades de cada empresa, já que é definida 

caso a caso. Em 2019 realizamos ações em 9 empresas, desenvolvendo um total de 10 

ações de formação.  Apoio Pedagógico na organização de dossier técnico pedagógico e 

emissão de certificados a 2 empresas associadas.  

 

2. FORMAÇÃO INTEREMPRESAS 

Com este tipo de formação pretendeu-se desenvolver ações de formação de curta duração 

e em temas/áreas temáticas específicas, para a qualificação dos Recursos Humanos de 

diferentes empresas, tendo por objetivo a atualização de conhecimentos e partilha de 

experiências. 
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Ações de formação realizadas: 

Cursos Duração 
N.º de 

Ações 

N.º de 

Formandos 

Volume 

formação 

DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL E PESSOAL  

Falar Bem em Público 21 1 10 210 

MARKETING E VENDAS  

Neurovendas com PNL - campeões de vendas - nível I 16 1 7 112 

REDES SOCIAIS PARA EMPRESAS  

Marketing e Venda nas Redes Sociais  8 1 11 88 

SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO  

Passaporte de Segurança 14 3 51 714 

GESTÃO DA QUALIDADE 

 A Norma NP EN ISO 9001:2015 15 2 24 360 

MÉTODOS E ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO  

SPC - Controlo estatístico do processo 21 1 4 84 

FMEA 14 1 8 112 

Resolução de Problemas 8 D 14 1 7 98 

Os 5 S's e a gestão visual 7 1 9 63 

7 Ferramentas básicas da qualidade 7 1 8 56 

APQP - Advanced Product Quality Planning / PPAP – Production 

Parts Approval Process 

 

7 1 18 

 

126 

Total    14 157 2023 

 

3. FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE ATIVOS – FINANCIADA  

A oferta formativa modular visa a elevação dos níveis de qualificação dos adultos 

garantindo-lhes o acesso a módulos de formação de curta duração capitalizáveis, 

realizados no quadro de um determinado percurso formativo, com vista à obtenção de 

uma qualificação correspondente a uma determinada saída profissional. 

 

➢ Formação Modular para Empregados (Projeto 1.08) 

• Nº de ações: 83 

• Participantes: 1 505 

• Volume de Formação: 43 307 
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➢ Formação Modular para Desempregados (Projeto 3.03) 

• Nº de ações: 85 

• Participantes: 1591 

• Volume de Formação: 40 057,5 

 

4. FORMAÇÃO-AÇÃO  

A Formação-Ação é constituída por ações de consultoria e de formação ajustadas a micro, 

pequenas e médias empresas. Deste modo, tanto a modalidade de consultoria como a de 

formação oferecem uma solução à medida das necessidades das empresas, para que 

desenvolvam competências para "saber fazer”, orientada para resultados. 

 

➢ Melhor Turismo 

Encerramento do projeto Melhor Turismo 2020, apresentação do saldo final. Este projeto 

teve como objetivo reforçar a capacidade competitiva das empresas do setor do turismo, 

intensificar a formação dos empresários e gestores para a reorganização e melhoria das 

capacidades de gestão, assim como dos trabalhadores. O projeto tem uma componente 

de formação teórica interempresa (80h) e uma componente de consultoria especializa – 

formação on-the-job (120h/empresa). 

• Nº de Empresas Beneficiárias: 14 PME do setor do Turismo  

• Organismo Intermédio: CTP- Confederação do Turismo de Portugal 

 

➢ MOVE PME 

Encerramento do projeto MOVE PME, nas áreas de Internacionalização e Organização e 

Gestão. Apresentação do saldo final. Este projeto teve como objetivo intensificar a formação 

de empresários, gestores e colaboradores para a reorganização e melhoria dos processos 

de gestão das micro, pequenas e médias empresas, através de intervenções, mas temáticas 

de Organização e Gestão; Internacionalização e Economia Digital.  

• Nº de empresas Beneficiárias: 26 PME  

• Organismo Intermédio: AIP-CCI – Associação Industrial Portuguesa- Câmara de 

Comércio e Indústria 



 

45 

 

5. CENTRO QUALIFICA 

Durante o ano de 2019, o Centro Qualifica centrou a sua atividade: 

➢ na divulgação da sua oferta (através do e-mail, redes sociais e criação de um 

website intuitivo e responsivo);  

➢ no desenvolvimento de ações de informação (em empresas associadas e entidades 

formadoras);  

➢ no diagnóstico, orientação, exploração do instrumento Passaporte Qualifica e 

encaminhamento de adultos (para a panóplia de ofertas formativas existentes no 

território); 

➢ no desenvolvimento dos processos de RVCC (Reconhecimento, Validação e 

Certificação de Competências) Escolares, nos níveis Básico e Secundário (o que 

inclui as orientações efetuadas pelas técnicas e a formação complementar interna 

concretizada pela equipa de formadores). Ainda no âmbito dos processos de 

RVCC, foi solicitada à ANQEP, autorização para o desenvolvimento destes 

processos com componente a distância. 

 

Neste período, foram inscritos 729 candidatos, maioritariamente provenientes de:  

➢ sessões de esclarecimento realizadas em entidades formadoras;  

➢ empresas associadas da NERLEI;   

➢ outros adultos com experiências positivas prévias no Centro Qualifica; 

➢ ações de divulgação. 

Na sequência dos processos de diagnóstico e orientação, as Técnicas encaminharam 576 

candidatos:  

➢ 454 para ofertas profissionais (Unidades de Formação de Curta Duração e RVCC 

PRO);  

➢ 30 para ofertas de dupla-certificação (Cursos EFA e Sistema de Aprendizagem); 

➢ 19 para ofertas escolares (Cursos EFA e DL 357/2007); 

➢ 73 para os processos de RVCC Escolares. 
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Especificamente no âmbito dos processos de RVCC, no ano de 2019, a equipa apoiou 180 

adultos, dos quais: 

➢ 60 integraram o processo na fase final do ano; 

➢ 63 foram certificados, 10 no processo de RVCC Escolar de nível Básico e 53 no 

processo de RVCC Escolar de nível Secundário; 

➢ 23 encontravam-se, a 31 de dezembro, em processo de orientação para o Júri de 

Certificação. 

Tratando-se o Centro Qualifica de um projeto financiado, apresentamos uma tabela com as 

taxas de execução face às metas contratualizadas para o ano de 2019: 

Estrutura de Realizações 

Metas 

01/01/2019 a 

31/12/2019 

Execução a 

31/12/2019 
% 

Inscritos TOTAL 450 729 162% 

Encaminhados TOTAL 405 576 142% 

Encaminhados para fora da Entidade 83 130 157% 

Encaminhados para outras ofertas 162 371 229% 

Encaminhados para RVCC 243 73 30% 

Em processo RVCC 219 180 82% 

Certificados 98 63 64% 

 

6. GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL - GIP 

O objetivo do GIP é apoiar jovens e adultos desempregados na definição ou 

desenvolvimento do seu percurso de inserção ou reinserção no mercado de trabalho, em 

estreita cooperação com os Centros de Emprego do IEFP, I. P, mas também de apoiar as 

empresas. 

Áreas de intervenção: 

 

i. Inserção Profissional 

Apoio à realização de candidaturas: 

➢ Emprego e a programas de apoio à contratação, em que foram rececionadas 126 

ofertas de emprego, encaminhados 132 utentes e colocados 43 utentes. Das ofertas em 
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causa, resultaram cerca de 53 candidaturas aos programas de apoio à contratação, 

sendo estas candidaturas desenvolvidas pelo Gabinete;  

➢ Estágios Emprego | Estágios Profissionais, em que foram realizadas 35 candidaturas 

ao programa, por 29 empresas, e das quais resultaram 21 integrações, e várias 

encontram-se a aguardar a aprovação e a integração dos candidatos; 

➢ Contratos emprego-inserção/contratos emprego–inserção carenciados (apoio 

informativo); 

➢ Formação profissional ativos/desempregados, em que foram colocados 142 utentes, 

em programas formativos da NERLEI e de outras entidades; 

 

ii. Interação com os Estabelecimentos de Ensino e de Formação 

➢ Apoio no processo de acolhimento e organizativo dos estágios curriculares 

desenvolvidos na Associação, cujas áreas de formação foram de nível V – do CTESP 

Práticas Administrativas e Comunicação Empresarial do IPL; CET Técnico Especialista em 

Comércio Internacional - Centro de Emprego Formação Profissional de Leiria.  

➢ Representação da NERLEI nas Provas de Aptidão Profissional e Provas de Avaliação 

Final, nas escolas Escola Afonso Lopes Vieira (Leiria); EPAMG – Escola Profissional e 

Artística da Marinha Grande, Escola Secundária da Batalha e Escola Secundária 

Domingos Sequeira. 

 

iii. Cooperação e Interação com o IEFP 

➢ Sessões Técnicas de Procura de Emprego. As ações foram maioritariamente 

desenvolvidas individualmente, no gabinete, sendo que envolveram 205 utentes; 

➢ Sessões de Informação e divulgação de medidas de apoio ao emprego e de 

qualificação profissional, foram realizadas 6 sessões, envolvendo 307 utentes. 

➢ Sessão de Apresentação das Medidas de Apoio à Contratação, nomeadamente o 

Programa Contrato Emprego; Programa Contrato Geração, Converte + e o Programa 

Regressar, que envolveu a participação de 79 empresas.  
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2. Outros Eventos  

➢ Participação na Feira Vocacional – FUTURMÓS.  

➢ Participação na IV Feira do Empreendedorismo do Concelho de Ansião 

 

 

 

  






































































