
 

Designação do Projeto: NEQ - NERVIR Entreprise Qualification 

Código do Projeto: POCI-02-0853-FEDER-017139 

Objetivo Principal: Promover o desenvolvimento de processos de qualificação das PME e das suas estratégias de 
negócio, tal como o alargamento das suas capacidades para desenvolver produtos e serviços, que contribuam para a 
melhoria das condições imateriais de competitividade. 

Região de Intervenção: Norte 

Entidade Promotora: 502280271 NERVIR – Associação Empresarial 

Data de aprovação: 11-04-2016 

Data de início: 01-05-2016 

Data de conclusão: 30-04-2019 

Custo total elegível: 1.586.835,60€ (Empresas: 1.386.550,00€ | Promotor: 200.285,60€) 

Apoio financeiro da UE: 863.517,76€ (Empresas: 693.275,00€ | Promotor: 170.242,76€) 

Objetivos, atividades e resultados esperados: 
 
O Projeto NEQ - NERVIR Entreprise Qualification pretende responder às necessidades das empresas da região Norte, 
mais especificamente de Vila Real, ao nível das suas capacidades de organização e gestão. 
 
Este projeto tem como objetivo central reforçar as capacidades de organização e gestão das PME através da 
Implementação de sistemas de gestão e de um reforço nas competências de TIC e marketing digital com o intuito de 
reforçar as condições imateriais de competitividade das empresas da região Norte. 
 
O objetivo central é estruturado em 4 objetivos operacionais: 

 OO1: Capacitação das PME ao nível da Gestão Estratégia, Organização, TIC, Ecoeficiência e Inovação 

 OO2: Capacitação das PME ao nível das TIC e Marketing Digital 

 OO3: Partilha de conhecimentos, Demonstração e disseminação de resultados do projeto 

 OO4: Ações de Acompanhamento, Divulgação e Avaliação de impacto do projeto 
 
Atividades previstas: 

 Implementação e Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade - Norma ISO 9001 

 Transição para a Norma ISO 9001:2015 

 Implementação e Certificação do Sistema de Gestão Ambiental - Norma ISO 14001 

 Implementação e Certificação do Sistema de Gestão Alimentar pela norma ISO 22000/BRC/IFS 

 Implementação de Sistemas de Gestão da Investigação, Desenvolvimento e Inovação NP 4457 

 Eco-eficiência 

 Rótulo Ecológico 

 Implementação da metodologia do BSC (Balanced Scorecard) 

 Apoio ao desenvolvimento de novos produtos/serviços 

 Marcação CE Certificação Produto - Consultoria, Custos e Ensaios Laboratoriais 

 Software de gestão 

 Marketing Digital 

 Ferramentas de demonstração e divulgação de resultados do projeto 

 Equipamentos Informáticos 

 Ações de Acompanhamento, Divulgação e Avaliação 

 


