
 
BENEFÍCIOS ASSOCIADOS NERVIR 

Os Associados da Nervir – Associação Empresarial, para além de fazerem parte de uma associação que os representa e 

defende, congregando esforços com outras empresas e associações, na partilha de desafios e projectos para o futuro, 

usufruem ainda de um conjunto de benefícios: 
 

SERVIÇOS SERVIÇOS EM DETALHE VANTAGENS  

1. 
Apoio Especializado 

na interpretação e 

Aplicação da 

Legislação 

1.1.  Legislação Laboral e Regulamentação do Trabalho (férias, 

feriados e faltas; licenças maternidade, paternidade e 

parental; horários de trabalho; tabelas salariais; direitos e 

obrigações das empresas; segurança higiene e saúde no 

trabalho…) 

1.2.  Legislação Fiscal 

1.3.  Legislação Comercial 

1.4   Segurança Social 

Gratuito  

para Associados 

2. 
Apoio Jurídico 

2.1.  Consulta jurídica  

2.2.  Elaboração de Contratos Gratuito 

2.3.  Elaboração de Pareceres para Associados 

2.4.  Criação de Empresas e Alterações  

3.  
Assistência Técnica 

às Empresas 

3.1.  Informação sobre Sistemas de Incentivos Empresariais 

(Apoio ao Investimento e ao Emprego) 

Gratuito 

para Associados 

3.2.  Informação sobre Propriedade Industrial 

3.3.  Assistência e orientação das Empresas nas suas  relações 

com o Estado e outras entidades 

3.4.  Apoio na elaboração de pedidos das diferentes 

modalidades de propriedade industrial (protecção de 

marcas, logótipos, nomes e insígnias de 

estabelecimentos…) 

4. 
Formação e 

Qualificação de 

Recursos Humanos 

4.1. Formação inter e intra empresas, organizadas  

        pela Nervir 

Gratuito /  

Condições especiais 

para Associados 

5. 
Informação 

Empresarial 

5.1.  Receber periodicamente a newsletter Info Nervir 

Gratuito 

para Associados 

5.2.  Receber gratuitamente diversa informação sobre projectos 

e iniciativas da Nervir, direccionadas para as empresas 

   5.3.  Participação em Seminários, Sessões Informativas e 

Conferências sobre temas de interesse para as empresas 

5.4.  Apoio na procura e fornecimento de informação sobre 

legislação, contratos colectivos 

6.  
Feiras e Missões 

Empresariais 

6.1. Participação como expositor e/ou visitante 

6.2.  Desconto nas feiras da AIP – Associação Industrial     

         Portuguesa, uma vez que o Associado da Nervir passa a    

         ser  Associado da AIP, sem qualquer custo adicional 

Preços Especiais  

para Associados 

7. 
Outros Benefícios 

7.1.  Descontos na elaboração de candidaturas a projetos de investimento. 

7.2.  Descontos em empresas/entidades que têm protocolo com a Nervir,   

         nomeadamente, hotéis, bancos, operadoras de telecomunicações, etc. 
 

A quotização a favor da Nervir – Associação Empresarial é dedutível em 150% do seu valor, até 2% do volume de 

negócios da empresa associada, para efeitos de IRC (N.º 1 e 2 do Artigo 44º do CIRC.) 


