
AVISO N.º 22/SI/2016

ACORDO DE PRÉ-ADESÃO

ATRAVÉS DESTE PROJETO PRETENDEMOS:
Incrementar capacidades avançadas para o desenvolvi-
mento da imagem institucional das PME e das suas estraté-
gias de negócio, de forma a reforçar as suas condições 
imateriais de competitividade e inovação. 

VANTAGENS 
• Produto e/ou serviço continuamente melhorado e sistematização 

da informação;
• Melhoria da produtividade e foco na criação de valor;
• Aumento da satisfação dos clientes;
• Reforço dos desafios da gestão;
• Cumprimento dos requisitos legais aplicáveis à atividade;
• Otimização dos recursos e matérias-primas utilizadas;
• Melhoria na imagem da empresa e no acesso a mercados digitais;
• Fomento da cultura de inovação; 

    INOVAÇÃO DIGITAL E DESIGN DA MARCA

• Plano de reestruturação do design da Marca 
(inclui Logotipo, institucional da Marca)

• Plano de Marketing
• Criação / Desenvolvimento Website  
       Opção e-commerce 

Catálogo Eletrónico de Produtos
   Vídeo Promocional
• Registo das marcas

   ECO-INOVAÇÃO   
   Implementação da eco-inovação na empresa
   Redução de custos energéticos

• DESENVOLVIMENTO E ENGENHARIA DE PRODU-
TOS, SERVIÇOS E PROCESSOS DA EMPRESA

     OUTROS INVESTIMENTOS RELEVANTES PARA A     
     EMPRESA: 

AS COMPONENTES DO PROJETO
(Assinale as áreas de interesse)

     IMPLEMENTAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO
• Sistema de Gestão da Qualidade - Norma ISO 9001;
• Sistema de Gestão Ambiental - Norma ISO 14001/ EMAS;
• Sistemas de Gestão da Investigação, Desenvolvimento e 

Inovação IDI- Norma NP 4457;
• Segurança alimentar HACCP/ISO 22000;
• Certificação de produtos, certificação Halal;
    Transição de sistemas de gestão;
  
     
  
Nota: Esta Manifestação de Interesse não tem 
carácter vinculativo no Projeto

REFORÇO DA GESTÃO ESTRATÉGICA DA EMPRESA

Lean Management
Balanced Scorecard



1. CONDIÇÕES A PREENCHER PELAS EMPRESAS
a) Cumprir as condições necessárias para o exercício da atividade;

c) Dispor de contabilidade organizada nos termos da legislação aplicável;

d) Cumprir os critérios de Pequena e Média Empresa (PME), exceto para os promotores dos projetos conjuntos;

f) Apresentar uma situação líquida positiva, reportada ao pré-projeto;

g) Declarar que não se trata de uma empresa sujeita a uma injunção de recuperação, ainda pendente, na sequência de uma decisão
anterior da Comissão que declara um auxílio ilegal e incompatível com o mercado interno, conforme previsto na alínea a) do n.º 4
do artigo 1.º do Regulamento (UE) n.º 651/2014.

Devem proceder ao registo no site do Portugal 2020 através do seguinte endereço: 
https://balcao.portugal2020.pt/Balcao2020.idp/RequestLoginAndPassword.aspx

2. FINANCIAMENTO
O projeto será financiado no âmbito do Novo Quadro Comunitário “PORTUGAL 2020”. O incentivo a conceder é calculado
através da aplicação às despesas elegíveis de uma taxa de 50%.

O custo total de participação no projeto corresponderá ao montante elegível dos investimentos afetos à empresa, no montante de
.

3. MODALIDADES DE PAGAMENTO

No âmbito das obrigações solidárias e individuais as empresas devem:
a) Disponibilizar, nos prazos estabelecidos, os elementos que lhe forem solicitados pelas entidades com competências para

o acompanhamento, avaliação de resultados, controlo e auditoria;

b) Comunicar as alterações ou ocorrências relevantes que ponham em causa os pressupostos relativos à aprovação do projeto;

na formalização da concessão do incentivo;

e) Quando aplicável, cumprir os normativos em matéria de contratação pública relativamente à execução dos projetos.

INSCREVA-SE devolvendo esta ficha preenchida para o nosso endereço eletrónico: geral@nerc.pt, até 10 de Dezembro.

4. Contacte-nos para qualquer esclarecimento adicional através do Tel. 239 497 736.

Assinatura: Data:

Código Postal
Fax
NIF

Vol. Vendas Exterior (2015)

Empresa
Morada
Telefone
CAE
Vol. Vendas Portugal (2015)   

 Total do capital próprio em 2015 N.º de Trabalhadores

Pessoa de Contacto
Telemóvel Email

5. Anexar certidões não dívida à segurança social e finanças, certificado PME e IES 2015.
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