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Rede de Parceiros
É com agrado que lhe apresentamos a nova Rede de Parceiros da NERC - Associação Empresarial da
Região de Coimbra, uma iniciativa promotora de serviços e desenvolvimento para o seu negócio. Esta
consiste em promover o incremento, o desenvolvimento e o aprofundamento das relações empresariais.
Ao integrar a nossa Rede de Parceiros, a sua entidade ganha uma nova posição no mercado através de
uma maior promoção dos seus serviços/produtos junto da crescente rede de associados e contactos da
NERC, oferecendo vantagens competitivas aos seus pares relativamente a terceiros, em troca da
publicitação não só das suas empresas, bem como dos seus produtos e/ou serviços transacionáveis, nas
várias plataformas de comunicação ao dispor da NERC (ex.: Sítio da Internet, Facebook, Newsletters,
Boletins Informativos, entre outros).
A adesão à Rede de Parceiros NERC requer a inscrição através do preenchimento, assinatura e
autenticação da Ficha de Adesão (ver anexo) e posterior envio para a morada da NERC - Associação
Empresarial da Região de Coimbra ou através do e-mail geral@nerc.pt.

INTEGRE A NOSSA REDE DE PARCEIROS
Levamos a sua empresa mais longe

Morada:
Complexo Tecnológico de Coimbra
Rua Coronel Júlio Veiga Simão, Loreto – Coimbra
3025 - 307 Coimbra
+ info: geral@nerc.pt | 239 497 736

NERC – Associação Empresarial da Região de Coimbra

www.nerc.pt
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Lista de Parcerias
NOVOTECNA – Associação para o Desenvolvimento Tecnológico
Descrição: Desenvolvimento da Investigação, inovação e formação tecnológica da região.
Destaca-se pela escola tecnológica, formando centenas de jovens e adultos em áreas de
especialização técnica e tecnológica de nível intermédio com procura no mercado
empresarial.
Telf: 239 497 730

E-mail: geral@novotecna.pt

Web: www.novotecna.pt

Serviços:
- Desconto de 10% na cedência de instalações (salas de formação e auditório);
- Desconto de 5% na ocupação de espaços no CETEC e de 5% na Formação "à medida".

FABLAB COIMBRA - Laboratório de Fabricação Digital e Prototipagem Rápida
Descrição: Apresenta como pilar estratégico a inovação, saúde e tecnologia, privilegiando o
empreendedorismo. Os recursos e competências estão focados na investigação e no apoio
à realização de projetos, tanto individuais como empresariais.
Telf: 239 497 730

E-mail: fablab@novotecna.pt

Web: www.novotecna.pt/fablab

Serviços:
- Desconto de 20% em todos os serviços.

AEMITEQ - Associação para a Inovação Tecnológica e Qualidade
Descrição: Apoio à indústria e à comunidade no domínio da química, especializada em
controlo químico da qualidade (matérias-primas e produtos; composição de produtos
naturais; controlo da qualidade de águas; análise de resíduos industriais e urbanos;
determinações analíticas em materiais biológicos; desenvolvimento de métodos analíticos e
química fina, entre outros).
Telf: 239 494 745

E-mail: geral@aemitec.pt

Web: www.aemiteq.pt

Serviços:
- Desconto de 10% em ensaios laboratoriais químicos, águas, produtos matérias-primas;
- Desconto de 10% em consultoria em sistemas gestão, qualidade, ambiente e segurança;
- Desconto de 10% em estudos e apoio técnico à inovação e desenvolvimento de produtos.

NERC – Associação Empresarial da Região de Coimbra

www.nerc.pt
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COIMBRATUR - Agência de Viagens, Lda.
Descrição: Agência de viagens, turismo e transportadora interna e internacional de
passageiros com informação completa de produtos e serviços de qualidade.
Telf: 239 840 080

E-mail: cgrave@coimbratur.com

Web: www.coimbratur.com

Serviços:
- Desconto de 3% em todos os serviços terrestres isolados;
- Desconto de 3% em todos os Pack Business Travel (voo + hotel + transferes ou Rent Car
+ seguro de viagem);
- Oferta de Seguro Business Travel Plus em todas as passagens aéreas compradas
isoladamente.

CURACTIVA - Sistemas Integrados de Saúde, SA.
Descrição: Serviço integrado de saúde e bem-estar a todos os seus utentes, clientes e
parceiros.
Telf: 231 429 600

E-mail: curactiva@curactiva.pt

Web: www.curactiva.pt

Serviços:
- Desconto de 25% em plano de Saúde Medplan Empresarial;
- Desconto de 10% em plano de Saúde Curactiva HEALTHCARE.

DESCOMPLIK - Consultoria de Apoio aos Negócios e à Gestão, Lda.
Descrição: Atua no sentido de tornar mais simples, mais acessível, e mais fácil a
compreensão e comunicação da linguagem financeira e fiscal.
Telf: 239 724 644

E-mail: geral@descomplik.pt

Web: www.descomplik.pt

Serviços:
- Desconto de 10% em plano de negócio;
- Desconto de 10% na elaboração de candidaturas Portugal 2020;
- Desconto de 5% na prestação de serviços de contabilidade.

NERC – Associação Empresarial da Região de Coimbra

www.nerc.pt
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LUÍS PARADA - Soluções de Engenharia Unipessoal, LDA.
Descrição: Soluções na área de engenharia, fiscalização e gestão de projetos, segurança
na construção, higiene e segurança no trabalho, manutenção e execução de instalações
elétricas de média tensão, baixa tensão e iluminação.
Telf: 218 982 040

E-mail: geral@luisparada.pt

Web: www.luisparada.pt

Serviços:
- Desconto de 20% em PITE - Projetos de Instalações Técnicas Especiais (Projetos de
licenciamento e de execução) e em HSA - Higiene, Segurança e Ambiente (Elaboração de
PSS, coordenação de Segurança em Obra);
- Desconto de 10% em CFG - Consultoria, Fiscalização e Gestão de Projetos (Técnico Resp,
Instal. Elétricas; Fiscalização) e em GTM - Gestão Técnica de Manutenção (Manutenção de
postos de transformação e instalações elétricas).

STRATBOND Consulting, LDA.
Descrição: Prestação de serviços no âmbito da estratégia empresarial. Analisa, desenha e
implementa soluções estratégicas para negócios ou empresas.
Telf: 239 090 317

E-mail: geral@stratbond.com

Web: www.stratbond.com

Serviços:
- Desconto de 5% em todos os serviços disponibilizados pela entidade.

AEFA - Associação Estudos Formação Avançada
Descrição: Formação profissional.
Telf: 917 342 643

E-mail: aefaassociacao@gmail.com

Web: N. d.

Serviços:
- Desconto de 20%.

NERC – Associação Empresarial da Região de Coimbra

www.nerc.pt
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Conclusão, , Estudos e Formação, Lda.
Descrição: Formação Profissional (regime presencial e em e-learning), Consultoria
(desenvolvimento empresarial, estudos e projetos de investimento, recrutamento e seleção
de pessoal e apoio à inovação).
Telf: 239 497 990

e-mail: geral@conclusao.pt

web: www.conclusao.pt

Serviços:
- Desconto de 15% em elaboração de candidaturas ao PORTUGAL 2020;
- Desconto de 15% em oferta formativa* (mínimo 15 formandos por ação);
- Desconto de 15% em elaboração de planos de negócio;
- Atribuição gratuita do Cartão 35.

EDKID, Ocupação de Tempos Livres, Lda.
Descrição: Formação profissional em línguas e literatura estrangeira (crianças, jovens e
adultos), marketing e publicidade, turismo e lazer, serviço de apoio a crianças e jovens, e
Trabalho Social e Orientação.
Telf: 239 703 735

e-mail: edkid@edkid.pt

Web: www.edkid.pt

Serviços:
- Desconto de 10% em ações de formação (mínimo 15 formandos).

EDICAD - Computação Gráfica e Imagem, Lda.
Descrição: Formação Profissional em Softwares para Arquitetura, Engenharia, Construção,
SIG e Engenharia Mecânica.
Telf: 239 494 069

e-mail: edicad@edicad.pt

Web: www.edicad.pt

Serviços:
- Desconto de 10% em certificações Autodesk;
- Desconto de 20% em ações de formação (mínimo 15 formandos).

NERC – Associação Empresarial da Região de Coimbra

www.nerc.pt
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JADRC - JOVENS ASSOCIADOS PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO
CENTRO
Descrição: Formação Profissional e Consultoria.
Telf: 239 494 305

e-mail: jadrc@jadrc.pt

Web: www.jadrc.pt/

Serviços:
- Desconto de 20% em elaboração de candidaturas de formação;
- Desconto de 10% em elaboração de candidaturas ao PDR;
- Desconto de 15% em elaboração de planos de negócio;
- Apoio técnico à criação e consolidação de projetos gratuito.

Edirede, Sistemas Inteligentes, Lda.
Descrição: Incubadora de Empresas e Cedência de espaços de formação.
Telf: 239 494 069

e-mail: edicad@edicad.pt

Web: www.edicad.pt

Serviços:
- Desconto de 10% em serviço de aluguer de salas;
- Cedência de software gratuito para as formações.

Certificação + Centro – Sociedade Portuguesa de Certificação de Edifícios,
Lda.
Descrição: Certificação energética e da qualidade do ar interior nos edifícios.
Telf: 239 985 719

e-mail: geral@cmaiscentro.pt

Web: www.cmaiscentro.pt

Serviços:
- Desconto de 15% na certificação energética.

NERC – Associação Empresarial da Região de Coimbra

www.nerc.pt
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GRAVCEI - Marcação e Gravação Industrial - Engenharia e Automação
Descrição: Comércio, formação e assistência técnica de equipamentos e software de
marcação e gravação industrial do grupo mundial Gravotech. Engenharia de produto e
processos. Automação, informática e robótica. Mais tempo, mais produto, mais qualidade,
mais clientes, mais dinheiro.
e-mail: info@gravcei.pt

Telf: 936 035 050

Web: www.gravcei.pt

Serviços:
- Desconto de 450 euros na aquisição de equipamentos da marca PROPEN e TECHNIFOR;
- Oferta de Curso de Formação Básica em todos os equipamentos.

Becexis Portugal – Sistemas e Equipamentos, Lda.
Descrição: Comercialização e manutenção de Sistemas de Automatização e Controlo de
Acessos, Soluções de Segurança e Vigilância, produtos e serviços na área das Tecnologias
de Informação.
e-mail: info@baex.com.pt

Telf: 239 093 007

Web: www.beax.pt

Serviços:
- Desconto de 20% em soluções de automatização para portas e portões da marca BFT;
- Desconto de 20% em sistemas de segurança eletrónica, vigilância e alarmes;
- Desconto de 20% em soluções de gestão de tráfego e estacionamento;
- Desconto de 20% em soluções de controlo de acessos pedonais e viaturas.

MundiMarket, Lda.
Descrição: Integrados num grupo com uma consolidada e diversificada experiência desde a
produção e distribuição, à assessoria na área de mercados e agenciamento, a MundiMarket
Lda atua no comércio internacional como operador e como agência de exportação e
importação. Entre os nossos parceiros encontram fabricantes a distribuidores, mas também
inspetores de qualidade, agentes e “tradings” que um pouco por todo o mundo poderão
encontrar o produto que necessita ou explorar novos mercados para os seus produtos ou
serviços. Contacte a MundiMarket caso procure algum fornecedor em qualquer parte do
mundo, ou caso esteja a procurar um cliente para algum mercado externo específico.
Telf: 238 640 020

e-mail: mundimarket@mundimarket.pt

Web: www.mundimarket.pt

Serviços:
- Desconto de 5% em estudos de mercado internacional;
- Desconto de 15% em inspeções de qualidade – Portugal/Resto do Mundo;
- Desconto de 15% em procura internacional de cliente/fornecedores;
- Desconto de 2,5% em fornecimento/serviços (comissões de venda).
NERC – Associação Empresarial da Região de Coimbra

www.nerc.pt
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Tecnisign, Unipessoal Lda.
Descrição: Centro de Cópias e Impressões, Assistência Informática a Particulares e
Empresas, Formação Profissional e Consultoria.
Telf: 913 515 855

e-mail: geral@tecnisign.pt

Web: www.tecnisign.pt

Serviços:
- Desconto de 10% em todos os serviços no centro de cópias;
- Desconto de 20% em todos os serviços informáticos;
- Desconto de 10% em toda a oferta formativa.

MediaPrimer - Tecnologias e Sistemas Multimédia, Lda.
Descrição: Desenvolvimento de soluções e serviços informáticos nas áreas de sistemas de

gestão integrada de informação cadastral e operacional (primerSMART.CITIES, primerAQUA,
primerASSETS,
primerPUBLIC.LIGHTING,
primerAGRO,
primerEXTRACT
e
primerHYDROMINERAL) e comunicação e imagem (Identidades, Sites Web, entre outros).
Telf: 239 703 232

e-mail: info@mediaprimer.pt

Web: www.mediaprimer.pt

Serviços:
- Desconto de 5% na prestação de serviços de engenharia de software;
- Desconto de 5% em licenças de produtos MediaPrimer.

Pascoais (Irmãos), Lda.
Descrição: Atividade como revendedores da Galp Gás.
Telf: 231 420 040

e-mail: geral@pascoais.pt

Web: www.pascoais.pt

Serviços:
- Desconto de 10% a pronto-pagamento em instalações de doméstico novo, ou seja
subempreitadas que configurem esta realidade;
- Desconto de 10% a pronto pagamento – em Esquentadores, termoacumuladores, caldeiras
e outros aparelhos de queima;
- Desconto de 10% em revisões a instalações, com o respetivo agendamento da entidade
inspetora.

NERC – Associação Empresarial da Região de Coimbra

www.nerc.pt
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Binómio – Produtos Alimentares, Lda.
Descrição: Distribuição de produtos de confeitaria.
Telf: 239 433 171

e-mail: geral@binomio.com.pt

Web: N. d.

Serviços:
- Desconto de 10% na marca CANDYCAT.

RENOVALAR – Renovação e Manutenção de Imobiliário Unipessoal, Lda.
Descrição: Prestação de serviços na área de conceção, construção, remodelação e

reabilitação.
Telf: 239 703 529

e-mail: geral@renovalar.pt

Web: www.renovalar.pt

Serviços:
- Desconto de 3% nos valores de adjudicação final.

Laboral-Gest, Unipessoal Lda.
Descrição: Atividade de consultoria em gestão dos recursos humanos e

desenvolvimento organizacional das empresas.
Telf: 239 091 235

e-mail: laboralgest@gmail.com

Web: www.laboralgest.pt

Serviços:
- Desconto de 10% em serviços de consultoria de gestão de pessoal e foro laboral;
- Desconto de 10% em auditoria de recursos humanos;
- Desconto de 10% em serviços de gestão da formação interna das empresas.

RH Premium Consultores
Descrição: Especialização na Certificação do Sistema de Recursos Humanos e

Auditoria de Recursos Humanos.
Telf: 239 091 235

e-mail: rhpremiumconsultores@gmail.com Web: www.rhpremium.pt

Serviços:
- Desconto de 10% em serviços de implementação/avaliação de recursos humanos;
- Desconto de 10% em auditoria de recursos humanos;
- Desconto de 10% da implementação da norma NP4427 (Certificação de Recursos
Humanos) ao abrigo do Portugal 2020.
NERC – Associação Empresarial da Região de Coimbra

www.nerc.pt
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R&M Macro Makers, Lda.
Descrição: A Macro Makers reúne um conjunto de profissionais de diferentes áreas,

para apresentar uma oferta de produtos e serviços diversificada.
Desenvolvemos trabalhos na prestação de serviços em comunicação, Marketing,
Design, Web design e também áudio visual.
e-mail: geral@macromakers.pt

Telf: 916 658 582

Web: www.macromakers.pt

Serviços:
- Desconto de 5% em todos os serviços

ARCWELDING, Lda
Descrição: Desenvolvemos trabalhos na prestação de serviços técnicos em diversas

áreas da Engenharia a nível nacional e internacional, de onde se destacam a
Consultadoria em Soldadura, a Formação e a Coordenação de Soldadura.
Telf: 932 594 442

e-mail: geral@weldingtek.com

Web: www.weldingtek.com

Serviços:
- Desconto de 5% em todos os serviços

FEB - CAFÉS, S.A.
Descrição: Transportamos décadas de rigor, apreço e qualidade para os nossos

produtos de excelência: cafés, chás e infusões.
Telf: 239 701 171

e-mail: cafesfeb@cafesfeb.com

Web: www.cafesfeb.com

Serviços:
- Desconto de 20% em toda a gama de café marca FEB (adquirida nas instalações)

Fiscal In Fin Consulting, Lda
Descrição: A Fiscal In Fin é uma empresa vocacionada, preferencialmente, para a

consultoria fiscal e financeira.
Telf: 223 795 532

e-mail: info@fiscalinfin.com

Web: www.fiscalinfin.com

Serviços:
- Desconto de 5% em todos os serviços

NERC – Associação Empresarial da Região de Coimbra

www.nerc.pt

Rede de Parceiros | 12

Mr Toner 24
Descrição: Especializados na comercialização dos componentes para a reciclagem de

cartuchos, mas principalmente, focamos agora o nosso conhecimento e esforços para
desenvolver as melhores soluções de impressão para os cartuchos mais críticos, tanto em
Monocromo como nas Cores.

Telf: 239 16 44 88

e-mail: web@mrtoner24.com

Web: www.mrtoner24.com

Serviços:

Sinapse- Consultores em Recursos Humanos
Descrição: Proporciona soluções de apoio à Gestão de Recursos Humanos ajustadas às

necessidades dos clientes, através de um trabalho personalizado que permita identificar
talento e acrescentar valor às empresas.

Telf: 239 099 204

e-mail: geral@sinapserh.pt

Web: www.sinapserh.pt

Serviços: 15% nos serviços de recrutamento e seleção; nos serviços de avaliação psicológica;

serviços de consultoria organizacional; serviços de coaching pessoal e executivo;

Wise Choice Unipessoal, Lda
Descrição: Marca independente de vestuário para homem, 100% Portuguesa, desde o

design à sua produção final, e com uma perspectiva de introdução gradual de peças com
materiais 100% ecológicos.

Telf: 918 140 653

e-mail: support@camlo.co

Web: www.camlo.co

Serviços: 20% desconto nas compras online | Utilizar código: parceiro-nerc

NERC – Associação Empresarial da Região de Coimbra

www.nerc.pt
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WePadel
Descrição: WePadel é um clube situado a 5min do centro da cidade de Coimbra, tem fácil

acesso e lugares de estacionamento. O clube está filiado na federação portuguesa de Padel
e conta com 3 campos indoor de vidro com medidas oficiais e um centro de treino WeShape. Vem experimentar, pois não vais conseguir parar!

e-mail: geral@wepadel.pt

Telf: 910 995 727

Web: www.wepadel.pt

Serviços: 20% desconto no aluguer do horário silver e no horário de fim-de-semana e

feriados.

Talentodisseia, Unipessoal, Lda.
Descrição: A Talentodisseia é uma Empresa de Formação Profissional onde se vem

desenvolvendo o projeto-marca “TALENTO”. Este projeto congrega alguns dos profissionais
pioneiros nesta área de atividade em Portugal, portadores de longos anos de experiência,
nacional e internacional, e sucessos múltiplos neste ramo de atividade.

Telf: 916 071 706 //
800 209 987

e-mail: info@centrostalento.pt

Web: www.centrostalento.com

Serviços: 5% desconto em todas as formações e em qualquer zona geográfica onde a Talento

esteja localizado.

Francke Comunicação Integrada
Descrição: O foco prioritário da Francke são empresas que necessitem DE integrar diversos

esforços de marketing numa linguagem única, coesa e integrada. Por isto, dedica todo o seu
esforço no aprimoramento da comunicação e novas e inovadoras soluções para as demandas
dos seus clientes.
Telf:

919 560 373
239 164 158

e-mail:

Web:

Mariza@francke.com.br

facebook.com/FRANCKECOMUNICACAO/

Serviços: 20% de desconto na criação da logomarca, identidade visual, criação de anúncio

para TV, radio e jornal, folder, panfleto;
15% de desconto na criação de site, revistas, news e livros;

NERC – Associação Empresarial da Região de Coimbra

www.nerc.pt
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Ilya Semionoff Unipessoal, Lda.
Descrição: Desenvolve projetos de reabilitação, recuperação e valorização do património

edificado. Dedica-se implementação de sistemas ambientais que contemplam as normas do
Passiv Haus Institut, e aplicação de técnicas de construção tradicionais sustentáveis que
promovam o empregue de materiais eco-friendly.
Telf: 239 835 058

e-mail: Iliya@semioff.com

Web: www.ilyasemionoff.com

Serviços: 20% de desconto em consultadoria;

15% de desconto em estudos prévios;
10% de desconto em projetos licenciados.
.

Mário Moura New Bussiness
Descrição: O OyO é um software português, totalmente online, que ajuda as PME´s a

organizarem-se diariamente através de um conjunto de funcionalidades que permitem agilizar
os seus processos e operações.
Telf: 211 348 862

e-mail: contacto@oyo.pt

Web: www.oyo.pt

Serviços:. Condições especiais: na aquisição do Software OyO 100% online – Gestão

Documental, Gestão Financeira e Gestão de Recursos Humanos.
Webinar e setup inicial do Software OyO.
Formação, palestras com conteúdos de relevante impacto na Gestão das PME`s: organização,
produtividade, gestão do tempo, automatização de processos.

NERC – Associação Empresarial da Região de Coimbra

www.nerc.pt
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