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1.

E

INTRODUÇÃO

m 2011 iniciei o desafio de liderar a Direção da NERVIR – Associação
Empresarial, rodeado de uma equipa meritória, sabendo que a tarefa a que
me propus seria árdua, já que esta Associação carrega consigo muita
história e responsabilidade. O período em que o fiz veio a revelar-se dos

mais difíceis, todos nos recordamos que coincidiu com o período de intervenção da
Troika, traduzido em enormes dificuldades financeiras no País e por consequência
nas empresas e todas as demais entidades.
Assim, tivemos de nestes anos tomar medidas difíceis, desde a redução da equipa de
colaboradores, adaptação dos serviços a novas realidades, com alteração profunda
da matriz de intervenção da NERVIR junto do tecido empresarial, reorganização dos
espaços de trabalho para minimizar os custos de funcionamento, recurso à banca
para fazer face aos atrasos significativos dos programas operacionais que nos
financiam, nomeadamente a EPN, onde os atrasos dos pagamentos de despesa feita,
foram particularmente morosos, ultrapassando o ano e em alguns projetos dois anos,
entre muitas outras medidas, como o aluguer do nosso pavilhão de exposições.
Foram oito anos difíceis em que a cada desafio vencido, se sucedia um novo desafio.
A equipa diretiva que me acompanhou esteve sempre presente e deu os melhores
contributos no sentido da solução dos problemas, a todos o meu obrigado. Também
aos colaboradores da Associação e EPN, o meu obrigado pelo esforço e empenho
que demonstraram perante as adversidades sentidas.
Findo o período durante o qual me propus dirigir a NERVIR – Associação
Empresarial, quero desejar à NERVIR um futuro brilhante e afirmar a minha vontade
de continuar a colaborar com as futuras equipas diretivas, em prol do
desenvolvimento associativo.
Saudações associativas.
O Presidente da Direção da NERVIR – Associação Empresarial
Luís Tão
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2. GAB.

O

GC

COMUNICAÇÃO

Gabinete de Comunicação tem como função comunicar e promover

as atividades da NERVIR. De entre as atividades desenvolvidas ao longo de
2018 destacam-se:

2.1. COMUNICAÇÃO NERVIR

Em 2018 foram efetuadas diversas ações de comunicação, no âmbito das atividades
levadas a cabo pela NERVIR, nomeadamente:
 Divulgação da Sessão de Apresentação do projeto Soul Wines 2;
 Divulgação da Missão Amsterdão - Soul Wines;
 Divulgação da Missão Bruxelas - Soul Wines;
 Divulgação da Missão Nova Iorque - Soul Wines;
 Divulgação da Missão Inversa Opinion Makers Soul Wines;
 Divulgação da Missão Londres - Soul Wines;
 Contactos personalizados com os produtores no
âmbito das atividades Soul Wines;
 Preparação de formulários digitais para inscrição
 nas ações;
 Preparação de textos e fotos para catálogos das missões Soul Wines;
 Elaboração de folheto "Projeto Soul Wines em Imagens - 2016 a 2018";
 Atualização e animação da pagina de Facebook da NERVIR com fotos e
noticiário das atividades da NERVIR e respetivos projetos, nomeadamente o
projeto Soul Wines;
 Elaboração de Newsletter Soul Wines em língua inglesa;
 Envio da Newsletter Soul Wines a todos os importadores de vinhos que
participaram em nas ações do projeto Soul Wines;
 Colaboração na divulgação de outras atividades levadas a cabo pela NERVIR.
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2.2. FACEBOOK
No que respeita a publicações no Facebook, que abrange a atividade da NERVIR, e
de acordo com as estatisticas da página, são os seguintes os dados, relativamente a
tres indicadores, relativos ao ano de 2018 (Janeiro a Dezembro).

Indicadores Facebook

Pessoas

Alcance total
O número de pessoas a quem os conteúdos de ou sobre a tua Página foram
apresentados no seu ecrã. Isto inclui publicações, visitas, anúncios, informações
sociais de pessoas que interagem com a tua Página e muito mais. (Contagem
total).

359 943

Alcance das publicações da Página
O número de pessoas a quem as publicações da tua Página foram apresentadas

131701

no seu ecrã. As publicações incluem estados, fotos, ligações, vídeos e muito
mais. (Utilizadores individuais).

Utilizadores que interagiram com a Página
O número de pessoas que interagiram com a Página. Inclui cliques ou histórias
criadas. (Utilizadores individuais).

2.3. PRESS RELEASES
Foram

produzidos

Comunicação

diversos

pelo
Press

Gabinete

de

Release

para

divulgação das atividades que a NERVIR, levou a
cabo ao longo de 2018 nomeadamente:
 Nervir com produtores de vinhos Douro e
Porto em Londres;
 Nervir trás ao Douro importadores de
vinhos;
 Nervir com produtores de vinhos Douro e
Porto à conquista do mercado americano;
 Nervir com produtores de vinhos Douro e
Porto em Amsterdão;
 Nervir em Bruxelas com produtores de
vinhos Douro e Porto.
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2.4. OUTROS TRABALHOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO

Colaboração na preparação de todo o material gráfico e de comunicação referente
ao projeto de Internacionalização Soul Wines, nomeadamente:
- Colaboração na elaboração dos de convites para eventos Soul Wines;
- Colaboração na preparação de materiais para os catálogos Soul Wines,
nomeadamente edição de fotos, e tradução de textos;
- Realização de fotos dos eventos e respetivo tratamento digital;
- Reedição do Dossier do Expositor;
- Conceção Postal de Natal Nervir;
- Design gráfico e impressão do Plano e Orçamento e do Relatório e Contas;
- Colaboração nas diversas atividades da NERVIR;
- Preparação de materiais - textos e fotos para o Facebook.

2.5. ALUGUER/CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES
Foram realizados quatro alugueres de instalações (2 do Hall de entrada da NERVIR à
empresa Hilti, 1 do Auditório à empresa Conforto da Dor e um aluguer de espaço
exterior à empresa MCoutinho). Foi ainda cedida uma sala à Instituição Financeira
para Desenvolvimento, para uma sessão de divulgação.
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3. EMPREENDEDORISMO E

PROMOÇÃO EMPRESARIAL

E

ste Departamento, tem como objetivo apoiar as empresas na sua atividade,
quer, através do projeto que está a desenvolver - Soul Wines, quer através
dos projetos que estão para aprovação e que se espera venham a ter impacto

junto das empresas a que se destinam. Este departamento incorpora dois gabinetes,
com o objetivo de atender às necessidades mencionadas e a outras de caráter mais
específico das empresas.

3.1. GPE

GABINETE DE PROMOÇÃO EMPRESARIAL

No âmbito das atividades desenvolvidas pelo GPE, destacou-se a implementação do
projeto de Internacionalização Soul Wines - versão 2, direcionado para a promoção
empresarial do setor dos vinhos nos mercados externos; foram realizadas quatro
Missões Empresariais ao exterior, a saber Holanda, Bélgica, Estados Unidos e Reino
Unido; foi ainda realizada uma Missão Inversa com a vinda de Importadores e Opinion
Makers à região, para visita às quintas dos produtores aderentes.
Estas ações exigiram todo um trabalho preparatório, inerente ás exigências do
próprio projeto, assim como um conjunto de ações de mobilização dos produtores,
contactos personalizados, preparação de formulários de inscrição, recolha e
preparação de elementos para os catálogos de cada uma das ações, tradução de
textos, quando não disponíveis, apoio na recolha de vinhos para expedição e
respetiva documentação, difusão de programas e documentação diversa aos
produtores, apoio na preparação da viagem, etc..
A NERVIR tem ainda em carteira dois projetos pendentes, o ENO & TASTE TOUR na
Medida de Sustentabilidade, do Turismo de Portugal e o CREATIVE SENSE FOOD,
uma candidatura ao Programa Interrreg- POCTEP.
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3.1.1. INTERNACIONALIZAÇÃO

AÇÕES COLETIVAS

3.1.1.1. MISSÃO SOUL WINES 2 - HOLANDA (AMSTERDÃO)
Decorreu de 3 a 5 de junho a Missão Soul Wines Amsterdão, organizada pela NERVIRAssociação Empresarial, com um conjunto de ações direcionadas aos importadores
holandeses e imprensa especializada.
Do programa constou a realização de uma Masterclass, no dia 4 de junho, realizada
pelo Master of Wine, Cees van Castere, em que foi apresentada a região e os vinhos
Douro e Porto dos produtores presentes a uma plateia de importadores, jornalistas e
opinion makers holandeses.
Na prova de Vinhos, que se realizou também na Chapel Room do Hotel Arena,
estiveram presentes as empresas, Quinta do Mourão, PNC - Parceiros na Criação,
Sobredos (Aneto Vinhos), Quinta dos Lagares, D'Origem Vinhos, Quinta da Barca,
Quinta da Rede, Monte São Sebastião, Domingos Alves de Sousa, Quinta das
Lamelas, Coimbra de Mattos, Vinhos Teoria, Bulas Family Estates, Quinta Dona
Doroteia e Quinta de Santa Eufémia; foram mais de cem os importadores que
apreciaram os vinhos do Douro e Porto dos produtores presentes, potenciado assim
os negócios, principal objetivo desta missão.

No dia 5 de junho, decorreu um almoço com jornalistas da imprensa holandesa da
especialidade, com menu devidamente harmonizado com os vinhos dos produtores
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Soul Wines presentes; este almoço de imprensa teve lugar no Restaurante Daalder,
do Chef Dennis Huwaë.

3.1.1.2. MISSÃO SOUL WINES 2 - BÈLGICA (BRUXELAS)

A Missão Soul Wines Bruxelas, decorreu de 10 a 12 de junho, organizada pela
NERVIR-Associação Empresarial, com um conjunto de ações direcionadas aos
importadores belgas e imprensa especializada.
Do programa constou a realização de uma Masterclass, no dia 11 de junho, realizada
pelo Somellier Steve Bette, em que foi apresentada a região e os vinhos Douro e
Porto dos produtores presentes a uma plateia de importadores, jornalistas e opinion
makers belgas.
A Masterclass, assim como a Prova de Vinhos decorreram num salão do século XIX, no
Palais des Colonies, local de fácil acesso e localizado numa zona verde e tranquila em
Tervuren e em que estiveram presentes as empresas, Quinta do Mourão, PNC -

Parceiros na Criação, Sobredos (Aneto Vinhos), Quinta dos Lagares, D'Origem Vinhos,
Quinta da Barca, Adega de Sabrosa, Monte São Sebastião, Domingos Alves de Sousa,
Quinta das Lamelas, Coimbra de Mattos, Vinhos Teoria, Bulas Family Estates, Quinta
Dona Doroteia e Excellus; foram muitos os importadores que apreciaram os vinhos do
13
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Douro e Porto dos produtores presentes, potenciado assim os negócios, principal
objetivo desta missão.
No dia 12 de junho, decorreu um almoço com jornalistas da imprensa belga da
especialidade, com menu devidamente harmonizado com os vinhos dos produtores
Soul Wines presentes; este almoço de imprensa teve lugar no Restaurante INADA.

3.1.1.3. MISSÃO SOUL WINES 2 - ESTADOS UNIDOS (NOVA IORQUE)

Decorreu de 25 a 27 de junho a Missão Soul Wines Nova Iorque, organizada pela
NERVIR-Associação

Empresarial,

com

um

conjunto

de

ações

direcionadas

essencialmente a importadores e imprensa especializada. No dia 25 de junho
realizou-se o Seminário sobre o mercado dos vinhos nos EUA, com o consultor e
especialista no mercado americano, Steve Ray. Este seminário teve como principais
temáticas, o "Three-tier system" (sistema de distribuição de bebidas alcoólicas nos
EUA) e as diferentes rotas para o mercado americano.
Foram também visitadas algumas lojas retalhistas para percecionar o amplo mercado
de retalho nos EUA; visitas previamente agendadas com reuniões com os
compradores da loja para conhecer o sistema de retalho dos EUA. No dia 26, foi

realizada uma prova de vinhos com um grupo de jornalistas / Opinion makers da
imprensa especializada. Seguiu-se uma reunião e prova de vinhos com os
14
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responsáveis da Wine Awesomeness, um clube de vinhos online, com mais de um
milhão de associados e que possui a revista Thebacklabel, que combina
conhecimento, tendências e experiências associadas ao vinho e gastronomia no geral.
No dia 27 de junho realizou-se no Restaurante Corkbuzz uma masterclass de
apresentação da Região do Douro e dos seus vinhos, seguindo-se a prova de vinhos
Douro e Porto, em que estiveram presentes importadores americanos de vinhos.
Estiveram presentes nesta missão as empresas: Quinta do Mourão, PNC | Parceiros na
Criação, Aneto Wines, Quinta Dona Doroteia, Bulas Family Estates, Vale da Veiga,
Alves de Sousa, Quinta da Barca, Monte São Sebastião, D'Origem Vinhos e Quinta
das Lamelas.

3.1.1.4. MISSÃO INVERSA SOUL WINES 2018 - OPINION MAKERS

A Região do Douro e os produtores aderentes à Ação Opinion Makers, receberam
nos dias

17 a 21 de setembro um grupo de Importadores, no âmbito Projeto

conjunto de internacionalização Soul Wines - Vinhos com Alma.
Estiverem presentes importadores dos Estados Unidos, Bélgica e Holanda, que
durante uma semana visitaram as empresas inseridas no projeto Soul Wines. De
referir que no decorrer do presente projeto foram feitas Missões Empresariais a esses
mesmos países - Estados Unidos, Bélgica e Holanda, em que foram feitas
apresentações dos vinhos dos produtores aos importadores desses países, realizadas
apresentações sobre a Região do Douro e seus vinhos e encontros com a imprensa
especializada.

Esta visita de importadores ao Douro e às empresas Soul Wines foi o corolário dessas
missões e visou dar a conhecer no terreno as quintas dos produtores, os seus vinhos,
15
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métodos de produção, armazéns de envelhecimento, etc., já em época de vindimas,
proporcionando aos importadores uma visão global da região e dos seus vinhos, com
o objetivo ultimo de proporcionar negócios que impulsionem as exportações.
Foram as seguintes as empresa participantes: Mário Braga, Herdeiros - Quinta do
Mourão, PNC | Parceiros na Criação - Hour, Coimbra de Mattos, Lda, Adega
Cooperativa de Sabrosa, C.R.L., Sobredos Lda. - Aneto Wines, Maria Helena de Sousa
Alves - Quinta da Barca, Quinta dos Lagares, D'Origem Wines, José António Fonseca
Augusto Guedes Unipessoal, Lda.- Quinta das Lamelas e MSS - Monte São Sebastião.

3.1.1.5. MISSÃO SOUL WINES 2 - REINO UNIDO (LONDRES)

De 29 e 30 de outubro decorreu a Missão Soul Wines Londres, organizada pela
NERVIR-Associação Empresarial, com um conjunto de ações direcionadas aos
importadores ingleses e imprensa especializada.
A prova de Vinhos, realizou-se
estiveram presentes as empresas, Quinta dos Lagares, Domingos Alves e Sousa, PNC
| Parceiros na Criação, Odisseia Wines, Adega de Sabrosa - Vinhos Fernão de
Magalhães, Quinta do Mourão, Quinta das Lamelas, Vale da Veiga, D'Origem Vinhos,
Mss Douro Wine & Gourmet Products Lda, Coimbra de Mattos, Lda, Vinhos de
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Favaios, Lda e Bulas Cruz; foram cerca de cem os importadores que apreciaram os
vinhos do Douro e Porto dos produtores presentes, potenciado assim os negócios,
principal objetivo desta missão.
Ainda no dia 29 de outubro, no mesmo local da prova de vinhos, realizaram-se, com
os vinhos dos produtores presentes, duas Masterclass:- Masterclass I, para vinhos
DOC Douro, que se realizou no mesmo local da Prova de Vinhos, em sala contigua, e
foi apresentada por Jamie Goode, escritor britânico e colunista de vinhos do The
Sunday Express; é também colaborador habitual para publicações de vinhos como
Harpers, The World of Fine Wine, Decanter, GrapesTALK e Sommelier Journal.
- A Masterclass II, para vinhos do Porto, também se realizou no local da Prova de
Vinhos e foi apresentada por Peter McCombie; Peter McCombie é Master of Wine,
consultor, educador e formador; é também tutor credenciado da Wine & Spirit
Education Trust e consultor de diversos restaurantes e hotéis; escreve para a Square

provas de vinhos para as revistas WINE e Decanter e é jurado do International Wine
Challenge.
No dia 30 de outubro realizou-se o Soul Wines Export Briefing, painel de avaliação de
oportunidades no Reino Unido com grupo de retalhistas e profissionais da
restauração e vinhos, em que os participantes no painel, apresentaram a sua
perspetiva sobre a importação o consumo e tendências do vinho no mercado do
Reino Unido, a que se seguiu almoço com harmonização de vinhos Soul Wines
com os elementos do Painel de avaliação.

3.1.1.6. ENO & TASTE TOUR
A NERVIR

Associação Empresarial apresentou candidatura à Medida de

Sustentabilidade, do Turismo de Portugal, aguardando que o mesmo possa ser
aprovado e desenvolvido em 2019 e 2020, estando o projeto em apreciação.
Este projeto visa contribuir para a promoção do enoturismo na região do Douro tanto
a nível nacional como internacional, através de ações de promoção da oferta local, de
acordo com os seguintes objetivos estratégicos:


Promover e dinamizar a região do Douro enquanto destino turístico;



Reforçar a cooperação entre diferentes players (quintas, hotéis, restaurantes,
etc);
17
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Criação de uma rota turística para promoção da região do Douro;



Proporcionar experiências únicas em locais pouco comuns (concertos nas
vindimas ou piqueniques nas vinhas, são alguns exemplos);



Adesão a novos canais de promoção, nomeadamente a criação de uma
aplicação móvel;



Dar oportunidade aos produtores de menor escala de se darem a conhecer;



Promover experiências diferenciadoras em família.

3.1.1.7. CREATIVE SENSE FOOD

A NERVIR

Associação Empresarial foi convidada pela UTAD a integrar, como

parceiro, uma candidatura ao Programa Interrreg- POCTEP, com a designação
Creative Sense Food, cujo principal objetivo é identificar produtos inovadores, que
necessitem de apoio ao nível da investigação científica e que desta forma gerem
mais-valias às matérias primas produzidas na região.
A NERVIR pretende utilizar o seu historial, nesta tipologia de projetos, realizados com
sucesso. Este projeto procurará aprofundar a cooperação entre entidades e empresas
e estabelecer redes de cooperação que permitam solucionar problemas e criar
pontes entre territórios. A intervenção da NERVIR será feita ao nível do levantamento
dos produtos com potencial inovador. Aguarda-se aprovação deste projeto.

3.2. GABINETE DE APOIO AO EMPRESÁRIO (GAE)

O Gabinete de Apoio ao Empresário, presta serviços de apoio às empresas instaladas
na região, bem como aos potenciais empreendedores, disponibilizando informação
sobre os apoios e incentivos financeiros e aconselhamento técnico na elaboração e
acompanhamento de projetos de investimento, no âmbito de apoios nacionais e do
Quadro Comunitário de Apoio

PORTUGAL 2020.

Informação e Consultoria:


Orientação na obtenção de financiamento através de sistemas de incentivos e
linhas de crédito vigentes para o Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços;


18
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Informação Técnica (Legislação Nacional e Europeia e Licenciamento
Industrial);



Esclarecimento de dúvidas sobre procedimentos administrativos, como sejam
as exigências legais à atividade empresarial, licenças, alvarás, obrigações e
benefícios fiscais, constituição de empresas, bem como o respetivo
encaminhamento para a sua concretização;

Apoio Técnico:


Identificação de Programas Operacionais para a concretização do projeto;



Elaboração de candidaturas e acompanhamento de candidaturas aos
Sistemas de Incentivos vigentes;



Elaboração de Estudos de Viabilidade;



Elaboração de Planos de Negócios;



Acompanhamento pós aprovação do Projeto.

Mediação:


Interligação entre os empresários e a Assessoria Jurídica na área Laboral,
comercial e Industrial;



Registo de Marcas, logotipos e Nome do Estabelecimento;



Representar e defender os interesses das empresas na sua relação com
entidades públicas e privadas de âmbito local, regional e nacional.

3.2.1. ATIVIDADE
O GAE - Gabinete de Apoio ao Empresário conta com uma equipa qualificada com
vasta experiência na elaboração de projetos de candidatura, com tarefas e
competências atribuídas de apoio técnico e especializado e de acompanhamento ao
tecido empresarial.
No âmbito do apoio às empresas e potenciais empresários, a componente de
informação é uma das tarefas que ocupa mais tempo aos técnicos e que na maioria
das vezes sem retorno financeiro. Esta informação incide sobre os mais diversos
temas, de entre os quais se destacam:


informação sobre os novos instrumentos de apoio na área do comércio,
indústria, agricultura e serviços, disponíveis a cada momento;
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esclarecimento de dúvidas sobre procedimentos administrativos, como sejam
as exigências legais à atividade empresarial, licenças, alvarás, obrigações e
benefícios fiscais, constituição de empresas, bem como o respetivo
encaminhamento para a sua concretização.

3.2.2. APOIO TÉCNICO À CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PROJETOS
(ATCP)
Dêmos continuidade ao protocolo de cooperação com o
IEFP, em como a NERVIR se assume como Entidade
Prestadora de Apoio Técnico (EPAT), credenciada pelo
IEFP, desde Setembro de 2015, para os concelhos de
Armamar, Lamego, São João da Pesqueira, Tabuaço,
Tarouca, Mondim de Basto, Alijó, Mesão Frio, Murça, Peso da Régua, Sabrosa, Santa
Marta de Penaguião, Chaves, Vila Real, Ribeira de Pena, Valpaços, Vila Pouca de
Aguiar, no âmbito de medidas e programas de apoio ao empreendedorismo
executados pelo IEFP, IP nomeadamente: Apoios à criação do Próprio Emprego por
Beneficiários de Prestações de Desemprego, MICROINVEST, INVEST + e INVESTE
JOVEM.
O Apoio Técnico à Criação e Consolidação de Projetos (ATCP) consiste em
desenvolver junto dos promotores e das respetivas empresas uma, ou as duas
modalidades seguintes:

a)

Apoio técnico prévio à aprovação do apoio, com vista ao desenvolvimento de
competências e à criação e estruturação do projeto, nomeadamente no que
concerne à conceção e elaboração de planos de investimento e de negócio;

b) Apoio técnico nos dois primeiros anos de atividade da empresa, para
consolidação do projeto, abrangendo, nomeadamente, as seguintes
atividades:
i)

Acompanhamento do projeto aprovado;

ii)

Consultoria em aspetos de maior fragilidade na gestão ou na
operacionalidade

da

iniciativa,

diagnosticada

durante

o

acompanhamento.

Foram elaborados 13 planos de investimento com um investimento de cerca de
-se o acompanhamento de 16 projetos submetidos em anos anteriores.
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3.2.3. PROJETOS INDIVIDUAIS
O principal peso, em termos de atividade
desenvolvida, dirige-se para as candidaturas a
programas de incentivo e acompanhamento
de projetos. No âmbito do PORTUGAL 2020
executaram-se candidaturas ao PDR2020, POSEUR, POISE e candidaturas ao IEFP
para a criação do próprio emprego, Investe Jovem, Microinvest, INVESTE+.
No âmbito da implementação e acompanhamento de projetos aprovados em anos
anteriores destacamos o PDR2020 à medida de 1.1.1

Modernização e Capacitação

das empresas e pelas medidas 3.1.1, 3.1.3, 3.2.1 e 3.2.2., bem como ao IVV- Apoio à
Promoção Vinhos Mercados de Países Terceiros e ao SI2E. A diversidade de
programas e obrigações de cada um deles obrigou a um esforço redobrado e um
controlo permanente dos projetos.

3.2.4. OUTROS SERVIÇOS
No âmbito dos serviços, destacamos ainda a Organização e Acompanhamento de
Processos de Licenciamento; Orientação no Processo de Criação de Empresas;
Diagnósticos e Análises Swot's; para além de todas as outras ações necessárias ao dia
a dia das empresas, como por exemplo, organização de processos de alvará, Registo
de Pessoas Colectivas, Registo de Marcas, Registo e renovação da Certificação PME;
Registo no Sistema Integrado de licenciamento do Ambiente (SILIAMB) e submissão
dos mapas integrados de registo de resíduos (MIRR); Registo de Título de Exercício
de Atividade de comércio a retalho não sedentária exercida por feirante e vendedor
ambulante; Registo de Entidades na Autoridade da proteção Civil ao abrigo da
Portaria 773/2009 de 21 de Julho; Registo prévio na Direção Nacional da Polícia de
Segurança Pública ao abrigo da Lei nº 34/2013 de 16 de Maio; e, por último a venda
de livros de reclamações.
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3.2.5. INDICADORES DE ATIVIDADE
Os atendimentos, à semelhança de anos anteriores, quer para obtenção de
informação específica qualificada ou não específica representam uma percentagem
elevada do tempo de
trabalho

dos

técnicos.

Os

Não

Associados

da

NERVIR continuam a
ser aqueles que mais
tempos ocupam os
técnicos,

com

questões

que

desde

ideia

a

vão
de

negócio,

à

concretização

dos

seus projetos passando pela informação de âmbito geral, informação sobre os apoios
comunitários e informações relacionadas com a atividade desenvolvida.
Destacamos a elaboração de projetos, o acompanhamento de projetos, renovações
de certificações PME, registo de marcas, candidaturas ao IEFP, nomeadamente ao
estímulo ao emprego, renovação e inscrição no SIPARA (mapas integrados de gestão
de resíduos), Renovação da Acreditação na Autoridade Nacional de Proteção civil,
Título do Exercício da Atividade (acesso à atividade de feirantes e vendedores
ambulantes), execução e
fornecimento de tabelas
de preços, entre muitos
outros não discriminados.
O apoio no intercâmbio
entre

os

pedidos

solicitados pelas empresas
de

apoio

jurídico

e

a

elaboração de respostas a
reclamações
pelos

interpostas

empresários

a

entidades como a ASAE,
INPI,

Ministério

Ambiente
22
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gestoras de programas comunitários com a ajuda do gabinete jurídico ou não, foram
muitos dos trabalhos efetuados e de atendimento aos mesmos.
O ano de 2018 pautou-se por um aumento de serviços de acompanhamento de
projetos no âmbito de candidaturas efetuadas anteriormente a programas como
PRODER, LEADER, POSEUR e PAECPE. No âmbito deste acompanhamento são
efetuadas tarefas de recolha e organização de dossiers tendentes a assinaturas de
contratos, pedidos de pagamentos, relatórios intercalares e relatórios finais de
encerramento de projetos e preparação de auditorias.
A diversidade de programas e imposições de cada um deles, obrigou a um esforço
redobrado e um controlo permanente dos projetos.
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4. QUALIFICAÇÃO E

INOVAÇÃO

4.1. INTRODUÇÃO

O

presente Relatório de Atividades tem como base de trabalho o Plano de
Intervenção de Qualificação e Inovação para 2018, respeitando a estrutura
deste, por forma a descrever a atividade e analisar os desvios

relativamente ao programado.
A planificação da atividade para o ano de 2018 foi feita com base na programação do
Portugal 2020, tendo em conta os seus 4 domínios temáticos:


Competitividade e internacionalização;



Inclusão social e emprego;



Capital humano;



Sustentabilidade e eficiência no uso de recursos.

Assim, após análise daquela documentação, o Departamento identificou as medidas
que mais se adequavam à sua intervenção e às quais poderia recorrer, desenhando o
plano de atividades para o ano. No entanto, muitas dessas medidas ou não abriram
concursos durante o ano ou excluíram de promotor/beneficiário entidades como o
perfil da NERVIR.
Pela segunda vez consecutiva, a não aprovação dos projetos às formações modulares
para empregados e desempregados às Associações Empresariais, fez com que a
NERVIR, à semelhança de muitas das suas congéneres, ficasse sem serviços de
formação financiada para oferecer e, por outro lado, a promoção de formação não
financiada, tornou-se residual.
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4.2. QUALIFICAÇÃO E INOVAÇÃO
4.2.1. NEQ

NERVIR ENTREPRISE QUALIFICATION

Este projeto visa apoiar 24 empresas da região, que tenham como
objetivo 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, assim, contribuam para a melhoria das condições
imateriais de competitividade, através das tipologias selecionadas:
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IMPLEMENTAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO



ECOEFICIÊNCIA;



RÓTULO ECOLÓGICO;



BALANCED SCORECARD;



Desenvolvimento e Engenharia de Produto, Serviços e Processos da Empresa;



MARCAÇÃO CE/CERTIFICAÇÃO DO PRODUTO;



SOFTWARE DE GESTÃO;



MERCADOS DIGITAIS

Nervir - Associação Empresarial





WEBSITE



CATÁLOGO DIGITAL



VÍDEO PROMOCIONAL



MARKETING DIGITAL

INTERVEVENÇÂO CONJUNTA (Transferência de Conhecimento)


PORTAL TECNLÓGICO



BENCHMARKING



SEMINÁRIOS DE DIVULGAÇÃO E
ENCERRAMENTO DO PROJETO



WORKSHOPS
TEMÁTICOS

Este projeto teve o Workshop de relançamento em abril de 2018.

O período de pausa, provocado pelo processo de contratação pública, levou à
desistência de um número significativo de empresas, devido à demora no arranque
do mesmo, obrigando a novo recrutamento de empresas. Este processo tem sido
realizado de forma célere, mas gradual, para cumprir o calendário apertado do
projeto, que termina a 30 de abril de 2019. Está a decorrer a intervenção nas
empresas participantes, nas diferentes áreas contratualizadas por cada uma das
empresas.

4.2.2. 4INOVA.PT
O objetivo central deste projeto é reforçar a capacitação
empresarial das PME da Região pertencentes aos
domínios de Especialização da RIS3 aplicadas aos
27
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territórios alvo do projeto, através do desenvolvimento de processos de Inovação,
estimulando a cooperação e coopetição das PME's para a inovação.

Associações de Desenvolvimento Locais e Entidades do Sistema Cientifico é
Tecnológico, no desenvolvimento de novas atividades inovadoras, com vista ao
desenvolvimento de novos bens e serviços e ao aumento da produtividade, que

No âmbito deste projeto foram realizadas reuniões de trabalho da equipa, para
acompanhamento das atividades do projeto:
- Desenvolvimento do estudo de conceção do modelo técnico e tecnológico
do Sistema Digital de Monitorização da Inovação das PME- 4INOVA.PT
- Desenvolvimento do software para gestão de dados do Sistema Digital de
Monitorização da Inovação das PME - 4INOVA.PT
- Desenvolvimento da Aplicação Eletrónica para o Sistema Digital de
Monitorização da Inovação das PME- 4INOVA.PT
- Gestão de Informação do Sistema Digital de Monitorização da Inovação das
PME-4INOVA.PT: Recolha e tratamento e inserção de dados
- Criação e gestão de Boletim Informativo Trimestral online do Sistema Digital
de Monitorização da Inovação das PME- 4INOVA.PT, com produção de
artigos técnicos sobre gestão da inovação, apresentação de empresas casos
de sucesso, entre outros conteúdos
- Ações de sensibilização das PME para a Inovação, descentralizadas, por
Município - Lançamento do Sistema Digital de Monitorização da Inovação das
PME - 4INOVA.PT
- Semana da Competitividade e Inovação

4INOVA.PT

Para além da realização de todas as atividades relativas ao acompanhamento do
projeto, destacamos a realização das seguintes atividades:
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- Preparação e desenvolvimento de 8 sessões de sensibilização das PME para a
Inovação - Lançamento do Sistema Digital de Monitorização da Inovação das PME 4INOVA.PT, em Vila Real, Tabuaço e Torre de Moncorvo, durante os meses de
fevereiro e março de 2018;
- Preparação e desenvolvimento de todas as atividades inerentes ao dia de Vila Real
integrado na semana da competitividade em Vila Real, no dia 5 de março de 2018.
- Participação no jantar conferência com cerimónia de entrega de prémios do
concurso 4inova.pt, na Guarda a 9 março.

4.2.3. NRN - Novo Rumo A Norte
O Novo Rumo a Norte visa facilitar o acesso à informação
com valor estratégico para os agentes económicos da
região

através de uma plataforma online e dos serviços

das associações que integram a rede colaborativa

e

assegurar um aconselhamento técnico de proximidade, o
apoio especializado no desenho de candidaturas a
programas comunitários e o acompanhamento do respetivo processo, até à
conclusão do investimento ou da ação apoiados ao abrigo de programas de âmbito
regional, nacional ou europeu.
A par disto, o Novo Rumo a Norte potencia ainda a coesão da região, esbatendo as
assimetrias e contribuindo para a melhoria dos indicadores sócios-económicos em
toda a região Norte.
Este projeto é promovido pela AEP

Associação Empresarial de Portugal, em

parceria com a ACISAT, a AIMinho, o CEDRAC, o CETS, a CEVAL, o NERBA e a
NERVIR.
Foram realizadas as seguintes atividades no âmbito deste projeto:


Acompanhamento das inscrições e pedidos de informação gerados pela
Plataforma Novo Rumo a Norte;



Participação nas reuniões de trabalho da equipa NRN, organizadas pela AEP;



Divulgação do prémio Norte Empreendedor, junto dos empresários e
empreendedores da região do Douro;



carreira, no dia 17 de abril 2018, em Leça da Palmeira.
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A NERVIR, enquanto parceira do projeto Novo Rumo a Norte, viu chegar à final do
prémio Norte Empreendedor os dois jovens empresários da NUT DOURO Marisa
Ribeirinho (Sal Verde) E Pedro Mendes (Spawnfoam) entre 24 finalistas das 8 NUT III
NORTE. A Spawnfoam foi um dos 8 Vencedores.

A NERVIR e a AEP
unanimidade

a

aprovaram por

atribuição

do

Prémio

Carreira ao Senhor Eng.º Tomás do
Espírito Santo. Com a atribuição deste
título, a AEP e a NERVIR pretendem
destacar o papel desempenhado pelo
Senhor Eng.º Tomás do Espírito Santo
pelo seu percurso enquanto Empresário,
no papel desempenhado na defesa da economia da Região bem como do País,
sendo um exemplo para muitas gerações de empreendedores.
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4.3. FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Sendo um dos objetivos do DQI, a elevação dos níveis de qualificação dos ativos, e
conjugando, sempre que possível, competências profissionais e escolares, a atuação
do departamento QI nos 4 eixos de atuação definidos foi o seguinte:

4.3.1.

A

intervenção

em

empresas,

através

do

diagnóstico

de

necessidades de formação e/ou diagnóstico de problemas:
- Em 2018 não foi realizada qualquer intervenção na modalidade de formaçãoação, resultado da não abertura de qualquer concurso para esta modalidade.
Espera-se a abertura desta modalidade no primeiro trimestre de 2019.

4.3.2.FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA A POPULAÇÃO ATIVA
4.3.2.1. FORMAÇÕES MODULARES CERTIFICADAS
- A NERVIR candidatou em março de 2018 um plano de formação à Tipologia de
1.08 - Formação modular para empregados e desempregados do Programa
Operacional Inclusão Social e Emprego.
- Em agosto de 2018, recebemos a notificação de
indeferimento da candidatura à Medida 1.08 Formação

Modular

para

Empregados

e

Desempregados. Reclamamos da decisão mas a
situação da NERVIR não sofreu qualquer alteração. Reclamamos, de novo, em
dezembro de 2018 e, desta vez, junto do Presidente da Comissão diretiva do
POISE.

4.3.2.2. FORMAÇÃO NÃO ABRANGIDA POR PROJETOS FINANCIADOS
- A possibilidade de podermos intervir junto das empresas através de ações de
formação não financiadas continua bastante dificultada pelo facto de entidades
privadas, de todo o país, passarem a ter a possibilidade de oferecer formação
financiada à população ativa da região.
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-

Apesar do descrito, realizamos 4 ações de formação dirigidas aos colaboradores das empresas da região, maioritariamente a colaboradores das
empresas associadas da NERVIR, a saber:

Curso

Nº de ações

Horas

Segurança e Saúde Trabalho

1

7

Finanças para Não Financeiros

1

7

Suporte Básico de Vida

2

14

4.3.3 CENTRO QUALIFICA
Realização de atividades nos seguintes âmbitos, até março de
2018:
- Informação, orientação e encaminhamento de adultos;
- Desenvolvimento de ações de informação e divulgação;
- Estabelecimento de parcerias (identificação de necessidades de qualificação e
organização de ofertas formativas).
O CQ nos primeiros meses de 2018, reforçou a campanha de divulgação das
atividades, como vinha fazendo, com especial enfoque na possibilidade da
Certificação Escolar, junto de entidades locais, bem como o contacto direto com o
tecido empresarial da região, no sentido de sensibilizar os empresários para a
importância de qualificação dos seus recursos humanos. No entanto, os contínuos
esforços de promoção e divulgação das atividades do CQ não produziram os
resultados esperados.
Estes últimos acontecimentos, aliados ao facto de que os últimos cinco anos
trouxeram uma dinâmica contrária às nossas expetativas (nomeadamente, 5 anos sem
financiamento, bem como, a transferência global de todos os adultos associados ao
CNO da NERVIR para outros CQEP, numa fase em que apenas os CQEP promovidos
por

estabelecimentos

de

ensino

poderiam

realizar

processos

de

RVCC

exclusivamente escolar), levou-nos a questionar a pertinência da nossa permanência
na Rede de Centros. No seguimento do exposto, pedimos a extinção do CQ a 21 de
março de 2018, tendo esta sido oficializada através da publicação em Diário da
Republica no dia 30 de abril de 2018.
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Após ter visto a publicação da sua extinção, o CQ cumpriu todas as obrigações legais
e operacionais que daí decorreram, tais como a regularização dos registos na
plataforma SIGO, de modo a que os candidatos pudessem dar continuidade aos seus
percursos de qualificação em outro Centro.

4.4

OUTRAS ATIVIDADES

4.4.1. N INVEST
O N-Invest visa, em cooperação com os principais atores, públicos e privados,
promover a competitividade e captação de investimento na Região Norte, através do
apoio à gestão das Áreas Empresariais e serviços de acompanhamento personalizado
para investidores nacionais e internacionais, numa lógica One Stop Shop.
Este projeto é promovido pela AEP
parceria com a NERVIR, a ACISAT

Associação Empresarial de Portugal, em
Associação Empresarial do Alto Tâmega, o

CEDRAC - Conselho Empresarial da Região do Ave e do Cávado, o CEP
Empresarial do Porto, o CETS

Concelho

Conselho Empresarial do Tâmega e Sousa, o CEVAL

Confederação Empresarial do Alto Minho e o NERBA

Associação Empresarial do

Distrito de Bragança.
A NERVIR, no âmbito deste projeto, prestou de serviços relativos à organização e
apoio logístico ao evento realizado a 28 de setembro de 2018, em Carrazeda de
Ansiães: Sessão Informativa sobre a Oferta de Espaços de Acolhimento Empresarial
na Região Norte.

4.4.2. PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA 4.0 NA REGIÃO DE TRÁS-OSMONTES E ALTO DOURO, I4.0@TMAD

Projecto
a caracterização do estado atual da inovação
tecnológica no sector industrial regional, com vista à
a quarta Revolução industrial.
Foram realizadas as seguintes atividades no âmbito deste projeto:
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- Participação nas reuniões de trabalho, no âmbito da Carta de Compromissos para o
Desenvolvimento de Trás-os-Montes e Alto Douro, relativas ao projeto
Indústria 4.0 na Região de Trás-os-Montes e Alto Douro, I4.0@TMAD
- Prestação de serviços relativa à organização, secretariado, apoio logístico e
mobilização de empresas para o evento dedicado à geração de ideias, no dia 26 de
junho de 2018;
-



Aluguer do Auditório equipado com sistema de som, Wall de entrada e
Bar.



Disponibilização de técnico de som.



Disponibilização de catering de suporte ao coffee break, para cerca de 45
pessoas.



Disponibilização de serviço administrativo de suporte à organização do
evento.



Secretariado de suporte ao evento.

4.5. NOVOS PROJETOS

4.5.1. INTERVENÇÃO EM EMPRESAS
Soluções à medida
- Foram apresentadas propostas de formação a 4 empresas associadas, com
condições especiais para a realização de cursos de pequena duração (7 horas), tendo
uma delas sido realizada na empresa Tintas Europa, a 27 de dezembro de 2018.

- Foram ainda apresentadas 3 propostas de desenvolvimento de formação à
medida, com apresentação de orçamento e curso, como resposta a solicitação de 1
empresa.
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5. PLANEAMENTO E

CONTROLO DE GESTÃO

O

PCG neste ano, teve como ação principal dar suporte aos restantes
departamentos da NERVIR, no âmbito das suas competências, em especial
ao nível do Controlo Financeiro e Gestão de Recursos Humanos.

5.1. ASSOCIATIVISMO
2018 não foi um ano de grande dinamismo associativo,
não havendo a registar quer grandes entradas, quer
grandes saídas de associados. Será contudo de referir,
que ao nível da receita os valores auferidos de quotizações são semelhantes ao ano
anterior, tendo sido até ligeiramente superior.
Foi feito um esforço de melhorar a comunicação com as empresas, com o objetivo de
aumentar a visibilidade da NERVIR para o exterior, recorrendo à divulgação das
nossas atividades e projetos em curso, em particular nas redes sociais e na nossa
página web.
A NERVIR é uma associação aberta à comunidade empresarial, não restringido o
acesso aos seus serviços apenas a sócios, pelo que ainda que tenhamos
reconhecimento das nossas competências técnicas, não havendo obrigatoriedade de
filiação, as empresas não sentem necessidade de se filiarem na NERVIR ed esta forma
o impacto no número de sócios não se faz sentir.

5.2. CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2008
A NERVIR interrompeu, neste ano, o seu processo de certificação âmbito da NP EN
ISO 9001:2008. Tal deveu-se à ponderação do rácio custos/benefícios.
A NERVIR teria que neste ano proceder à transição de Norma para NP EN ISO
9001:2015. O que iria implicar dotar os responsáveis do SGS

Sistema de Gestão da

Qualidade, de formação, que teria de ser adquirida e ainda suportar um custo acima
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do valor normal da renovação/acompanhamento. As mais-valias obtidas com esta
certificação verificam-se ao nível do controlo dos serviços prestados e não do
Certificado em si, já que não existe obrigatoriedade deste certificado em nenhuma
das atividades por nós desenvolvida. Foi entendimento que tal não era conveniente
neste ano, mas que deveríamos manter o SGS em vigor, para que em qualquer
momento que seja entendido oportuno ou conveniente, retomarmos o processo de
certificação.

5.3. FORMAÇÃO INTERNA/RECURSOS HUMANOS
Ao longo de 2018 foi feita realizada uma ação de formação dirigida aos técnicos da
Aspetos

Para além desta forma em sala, também houve colaboradores que frequentaram
ações de formação no âmbito da Contabilidade, nomeadamente Orçamento de
Estado.

5.4. INFRA-ESTRUTURAS
A manutenção e conservação das instalações é um dos aspetos fundamentais, como
salvaguarda do bom funcionamento dos diferentes serviços.
Ao nível da sede sita na Alameda de Grasse, foram feitos pequenos arranjos, visando
o normal funcionamento da associação.

36

Nervir - Associação Empresarial

6. ESCOLA PROFISSIONAL

DA NERVIR

O

presente relatório pretende avaliar o Plano Anual de Atividades da EPN,
adiante designado de PAA, referente ao ano letivo 2017/2018.
O mesmo foi elaborado com base na análise dos relatórios individuais das

atividades entregues pelos respetivos dinamizadores realizadas na escola e abrangeu
um total de cento e noventa alunos. E, também pela envolvência dos alunos nas
atividades desenvolvidas quer pela Associação de Estudantes da EPN e quer pelo
Município de Vila Real
Como

pode

ser

comprovado

pela

avaliação

feita

por

cada

um

dos

proponentes/dinamizadores, todas as atividades foram enquadradas nos objetivos
estratégicos definidos no Projeto Educativo de Escola, tendo sido cumpridos na
totalidade.
É de salientar que a Escola Profissional da Nervir norteia a sua ação educacional por
um conjunto de princípios orientadores, facilitadores da formação integral,
harmoniosa, solidária e aberta à vida dos seus alunos, daí o desenvolvimento de um
conjunto de atividades que privilegiam os seguintes princípios:
- Promoção da interatividade entre a escola e a comunidade local/regional;
- Incentivo à aquisição de conhecimentos científicos, técnicos, humanísticos, históricos
e culturais, que permitam a integração plena dos alunos na sociedade;
- Promoção da criação de oportunidades educativas para todos os alunos, com a
flexibilização de diferentes percursos de aprendizagem;
- Fomento de ocasiões de bem-estar e de segurança, nomeadamente no âmbito da
saúde, individual e coletiva;
-

-

-

vel e orientada por

valores éticos e morais;
Podemos afirmar que a concretização do Plano Anual de Atividades pautou-se por
uma dinâmica de trabalho, que implicou o envolvimento de toda a comunidade
educativa, privilegiando sempre a consecução dos objetivos nele previstos. Os alunos
envolveram-se com empenho e entusiasmo em todas as atividades propostas
mostrando-se muito interessados durante a realização das mesmas, constituindo,
essas atividades, autênticos veículos de aprendizagem e desenvolvimento pessoal,
cultural, social e profissional.
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Ao longo do ano realizaram-se atividades de natureza diversa, tais como ações de
formação, visitas de estudo a empresas locais/regionais e nacionais e o tradicional
convívio de Natal.
As atividades que não foram realizadas prenderam-se a motivos exteriores aos seus
dinamizadores, nomeadamente impedimentos de ordem logística ou impedimentos
por parte das instituições implicadas na realização das mesmas. Na generalidade,
poder-se-á avaliar que a taxa de execução do plano foi elevada.
Tendo em conta a natureza das atividades dinamizadas e os objetivos visados com a
consecução das mesmas, a escola pretendeu oferecer aos seus alunos um leque vasto
de conhecimentos e competências, empreendendo, para tal, um conjunto de
iniciativas de natureza educativa, formativa, cultural e lúdica. Da avaliação efetuada,
verificou-se o seguinte em algumas das atividades:
- Visita de estudo a Empresas locais e regionais
A professora de Comunicar no Ponto de Venda realizou variadas visitas a empresas
locais, com o propósito de incentivar o aluno, proporcionando o contacto «in loco»
com as realidades profissionais que os esperam.

Esta atividade despertou o interesse dos alunos, visto
esta já se realizar hà alguns anos e em que todos os
alunos, dos diversos cursos, tiveram a oportunidade
de participar e mostrar aos seus colegas tudo aquilo
de que eles são capazes de fazer nas diversas áreas.
Ao mesmo tempo proporcionaram uma manhã
diferente de final de período em que se conseguiu
criar um ambiente natalício diferente do habitual,
onde a alegria e boa disposição estiveram presentes
em toda a comunidade escolar. Os objetivos foram
claramente alcançados, uma vez que os alunos
estiveram recetivos desde o primeiro minuto.

5.1.1. TORNEIO INTER-TURMAS
A atividade dinamizada pelo grupo de Educação Física correu dentro da normalidade
e contou com a colaboração e participação de toda a comunidade escolar.
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- Pequeno almoço

Grupos disciplinares de Francês e Inglês

Esta atividade foi considerada, pelos
grupos

organizadores

e

pelos

participantes, muito produtiva. Um dos
objetivos era sensibilizar os alunos para
a importância de desenvolver as suas
capacidades e competências linguísticas
e comunicacionais, de forma lúdica e
descontraída.
-Visualização de um filmePretendendo dar continuidade ao projeto de divulgação da cultura francesa, foi
projetado o filme « Amigos Improváveis». Deste modo, os alunos contactaram com
outro aspeto de cultura francesa, o cinema.
Os alunos referiram, que através do filme, ficaram a conhecer uma série de
expressões francesas desconhecidas até então.
- Atividades realizadas pela Associação de Estudantes
Nomeadamente Miss e Mister do caloiro, desfile de carnaval que permitiram
desenvolver as relações interpessoais e o espirito critico.
- Atividades dinamizadas pelo Município
Participação no Desfile da Primavera, no Desfile de Carnaval, no mês de Juventude
que permitiu a integração dos nossos alunos na vida do Município.
- Apreciação global do plano: Na sequência da avaliação do cumprimento do PAA e
considerando as atividades até agora realizadas, destacam-se como aspetos mais
relevantes os seguintes:
- A realização e concretização dos objetivos propostos;
- Contributo para o enriquecimento curricular dos alunos;
- Convívio entre os elementos da comunidade escolar;
Destacam-se como aspetos menos positivos os seguintes:
- Situações pontuais de falta de interesse por parte dos alunos;
- Alunos que optam por não participar nas atividades.
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Após a análise dos dados anteriormente apresentados, referimos que o PAA da
Escola Profissional do Nervir, teve um grau de execução superior a 50%. Realçamos
ainda o facto de das atividades não realizadas se deverem a motivos de ordem
financeira e razões externas à escola e à organização. Além disso, é reduzido o
número de atividades que foram avaliadas, pelos intervenientes de forma menos
positiva. Sobre estas atividades já se pronunciou a Comissão Executiva, devendo as
mesmas serem aperfeiçoadas ou reformuladas no próximo ano letivo.
Posto isto, parece-nos óbvio que a qualidade do Plano Anual de Atividades da EPN
tem qualidade, visto que existe a preocupação corrente de enquadrar as atividades
nos objetivos definidos no Projeto Educativo da Escola, sendo que estes foram, na
sua maioria, cumpridos.
Na análise final do plano, podemos ainda destacar a realização de experiências de
trabalho e de aproximação à vida ativa através da Formação em Contexto de
Trabalho, na qual foram contemplados 49 alunos do 2º ano e 36 alunos do 3º ano; no
entanto houve um aluno do 3º ano que não concluiu o mesmo.
No que concerne à realização do projeto final de curso, a Prova de Aptidão
Profissional, a mesma foi entregue por 21 alunos e foi realizada com sucesso pelos 21
alunos.
No ano letivo 2017/18 dos 36 alunos do terceiro ano saíram diplomados um total de
vinte e um alunos, sendo nove do Curso Técnico de Comércio, cinco do Curso
Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos e sete do Curso Técnico
de Turismo.
A abertura do ano letivo 2018/19 ocorreu conforme o previsto no mapa de reuniões,
no dia 06 de setembro teve lugar a reunião geral de professores, tendo sido a mesma
presidida pela Comissão Executiva da Escola, nas instalações da EPN. No dia 17
começaram as aulas.
Podemos concluir que, no geral, as atividades realizadas decorreram a um ritmo
normal com resultados positivos, tendo sido alcançadas as finalidades pretendidas e
desenvolvido competências nos alunos que se mostraram sempre interessados e
participativos, tal como os demais elementos da comunidade escolar.
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7. RELATÓRIO

A

E CONTAS

contabilidade da NERVIR é feita com base na consolidação das contas da
NERVIR- Associação Empresarial e as contas da NERVIR

EPN (Escola

Profissional da NERVIR). Os quadros a seguir apresentados dão conta dos

Balanços e Demonstrações de Resultados das contas da NERVIR A.E., da EPN e a
consolidação destas duas. No final do documento são dadas algumas notas
explicativas das demonstrações financeiras.
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8. PARECER

DO
CONSELHO FISCAL
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IAPMEI - Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à
Inovação;
POCI - Programa Operacional Competitividade e Internacionalização;
POISE - Programa Operacional Inclusão Social e Emprego;
POCH - Programa Operacional Capital Humano;
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ESTGL - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego;
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AIP - Associação Industrial Portuguesa;
AEP - Associação Empresarial de Portugal;
CIM Douro;
CIM Terras de Trás-os-Montes;
CIM Alto Tâmega;
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Régia Douro Park;
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EMD - Estrutura de Missão do Douro;
Turismo do Porto e Norte de Portugal;
ADH - Associação Douro Histórico;
APQ - Associação Portuguesa para a Qualidade;
ANQEP - Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional;
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