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Apresentação

2014

Tendo em conta o enquadramento Macroeconómico do país, a preparação do Novo Programa Operacional

da Região Alentejo 2020 e as especificidades do tecido empresarial do Alentejo Central (área de

intervenção do NERE), a Direção do NERE apresenta o seu Plano de Atividades para 2014 que visa:

A) Garantir uma melhor intervenção territorial na sua área de atuação (Alentejo Central) através da

criação de dinâmicas empresariais concelhias;

B) Apostar na Cooperação empresarial através da criação de redes informais de empresas, que podem

ou não ser setoriais e em parceria com outras entidades ou associações que concorram para o mesmo

fim;

C) Potenciar a cooperação entre as diferentes Associações setoriais complementares à atuação do NERE,

com vista à oferta de um serviço mais global e especializado às empresas.

D) Contribuir para um espirito mais empreendedor entre os jovens, apoiando a mudança de

comportamentos;

E) Desenvolver projetos e iniciativas conjuntas que visam aumentar a competitividade das empresas;

F) Apoiar nos processos de internacionalização das empresas;

G) Conceber iniciativas de prospeção de Investimento para a Região e especificamente para o Alentejo

Central;

H) Incentivar à inovação e à diferenciação, quer através das Redes de Inovação quer através da

consultoria direta às empresas;

I) Dinamizar os serviços do NERE, quer ao nível da qualidade da informação a disponibilizar aos sócios

quer ao nível dos serviços de Incubação (física, co-work e virtual);
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EIXO E

ASSOCIATIVISMO E APOIO ÀS 
EMPRESAS

O NERE como plataforma de valor 
para o Sócio e de ligação com a 
Comunidade Empresarial Regional

OBJECTIVOS:

1 - Incrementar em 50% a Base Social, 
reforçando a ligação da Associação ao 
tecido empresarial

2 - Criar uma comunicação assertiva e 
adequada com o Associado, fomentando 
a sua aproximação ao NERE.

3 – Melhorar a qualidade da informação 
sobre o sócio, a sua realidade e o seu 
mercado

4 – Apresentar propostas de valor que 
respondam às suas necessidades

5- Disponibilizar ferramentas que 
facilitem o network entre associados 
NERE

6- Representação dos interesses das Micro e 
PME’s

7

Objetivos
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EIXO E
Iniciativas:

1 – Campanha de Angariação de 
Sócios estabelecida através da 
divulgação das iniciativas NERE e 
das parcerias e vantagens 
existentes;

2 – Oferta de serviços mais 
qualificados e especializados, 
nomeadamente na área de apoios e 
incentivos, internacionalização

3 – Estabelecer parcerias na área 
dos serviços financeiros e na área da 
Consultoria Jurídica;

4 – Apresentar propostas de valor 
que respondam às suas 
necessidades

5- Disponibilizar ferramentas que 
facilitem o network entre associados 
NERE
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Iniciativas
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Iniciativas:

6- Dinamização de Redes 
Empresariais Setoriais em 
articulação com as entidades de 
cada setor;

7 – Dinamização de Redes de 
Empresas em cada Concelho o 
Alentejo Central, com o intuito de 
estar mais perto das empresas e 
potenciais associados;

8 – Estabelecer parceria e colaborar 
de forma ativa com os Municípios, 
CIMAC e outras 
entidades/Associações que 
desenvolvem a sua atividade no 
apoio às empresas e 
empreendedores no Alentejo Central

9- Organizar o Fórum Empresarial da 
Região em parceria com outras 
entidades;9

Iniciativas
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Iniciativas:

É fundamental a comunicação 
com as empresas, associados e 
outras entidades que com o 
NERE colaboram ou pretendem 
vir a colaborar, pelo que esta é 
uma das prioridades da 
Associação.

Neste sentido pretende-se em 
2014:

- Implementar o CRM;

- Sistema de Gestão de 
Informação;

- Melhoria no Portal 
Institucional do NERE

- Continuação da utilização de 
ferramentas digitais

10

Meios de 
comunicação 

Internos
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Meios de 
comunicação 

Internos

DISPONIBILIZAÇÃO PERMANENTE DE INFORMAÇÃO  

Objetivo geral 
Criar uma newsletter com periodicidade quinzenal onde são 
sistematizadas informações pertinentes à gestão interna e à expansão e 
gestão de oportunidades das empresas  

Áreas de 
Apoio 

Este serviço implica: 

 Acesso exclusivo a informação com impacto na atividade empresarial 

 Divulgação da atividade do NERE 

 Divulgação de informação jurídica e fiscal 

 Divulgação de apoios e incentivos 

 Divulgação de outra informação pertinente à gestão interna e à 
expansão e gestão de oportunidades das empresas 
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EMPREENDORISMO

Empreender no distrito de 
Évora

OBJECTIVOS:

1 - Levar o Empreendedorismo às 
escolas alentejanas, tornando o NERE 
um parceiro do sistema de Ensino

2 – O Empreendedorismo como indutor 
da criação e fixação de empresas na 
região;

3- Conceber e implementar um Sistema 
Integrado de Promoção do 
empreendedorismo no Alentejo Central, 
desde a Ideia ao financiamento;

4 – Promover uma cultura proatividade, 
cidadania e responsabilidade social, 
nomeadamente com o desenvolvimento 
do projeto “O Interior precisa disto”

12

Iniciativas
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EIXO A

EIXO D

EIXO E

EMPREENDORISMO

Empreender no Alentejo 
Central

Este serviço implica o apoio às 
entidades/empreendedores nas 
seguintes áreas:

1.Implementação de programas de 
sensibilização para o 
empreendedorismo/Criatividade, 
quer nas escolas, quer em públicos 
específicos (jovens do ensino 
profissional, Jovens qualificados, 
entre outros)

2. Apoio na formalização empresarial 

• Acompanhamento técnico e 
especializado ao empreendedor

• Apoio na elaboração/revisão do 
conceito da Ideia

• Apoio na elaboração/revisão do 
Plano de Negócios

• Apoio Pós-Arranque do Negócio: 
mentoring;13

Iniciativas
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EMPREENDORISMO

Empreender no Alentejo 
Central

Empreendedorismo – 1º Ciclo

Uma iniciativa da AIP com o apoio NERE – Divulgação junto dos 
Municípios da Região Alentejo

EMPREENDEDORISMO JOVEM – Escolas Profissionais 

Esta iniciativa da AIP com o apoio do NERE está a ser desenvolvida 
em três escolas do Concelho de Évora (EPRAL, Escola Gabriel 
Pereira e Escola André de Gouveia) envolve um total de 76 alunos e 
mais de uma dezena de professores.

EMPREENDEDORISMO QUALIFICADO

Visa apoiar empreendedores Licenciados ou com vasta experiencia

na área onde pretendem desenvolver/criar o seu Negócio na região.

Esta iniciativa envolve um conjunto de mentores. (uma iniciativa

AIP com apoio NERE)

14

Iniciativas



EIXO B

EIXO C

EIXO A

EIXO D

EIXO E

EMPREENDORISMO

Empreender no Alentejo 
Central

O INTERIOR PRECISA DISTO

Trata-se de uma iniciativa da ACL/CIP e tem como 
parceiro o NERE para a promoção do projeto piloto 
no Alentejo central.

Para 2014 pretende-se a implementação desta 
ferramenta nos 14 Concelhos do Alentejo central

APOIO AO EMPREENDEDORISMO NERE

Dinamização dos serviços NERE, de a 
empreendedores com o intuito de fazer o 
acompanhamento às start-up, nos primeiros anos 
de vida, quer através da consultoria direta, quer 
no apoio técnico a fundos disponíveis, quer na 
identificação de mentores.

15

Iniciativas
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EMPREENDORISMO

Empreender no Alentejo 
Central

Incubadora NERE

Em 2014 há uma aposta na oferta 
qualificada de serviços de incubação 
nomeadamente:

1. Incubação Virtual

Conjunto integrado de serviços

administrativos e domiciliação de empresas,

permitindo uma redução considerável dos

custos da estrutura.

- Especialmente dirigido para Projetos

empresariais que se encontram nos primeiros

anos de atividade, bem como em fase de

implantação no mercado alentejano, é

claramente nos negócios da economia digital

que este serviço se reveste de grande

interesse.16

Incubadora 
NERE
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EIXO E

EMPREENDORISMO

Empreender no Alentejo 
Central

Incubadora NERE

.Incubação Física

Com escritórios para empresas cuja área 

varia entre os 13m2 e os 33,33m2, o NERE-

AE reorganizou as suas infra-estruturas, 

criando espaços polivalentes e flexíveis, 

adaptados ás necessidades especificas de 

cada empresa e integrando-o num serviço 

de apoio aos negócios

Oferta de espaços:

1. Individuais

2. Co-work

.

17

Incubadora 
NERE
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COMPETITIVIDADE 
EMPRESARIAL

Facilitador da 
internacionalização, 
Inovação e da 
competitividade 
empresarialOs objetivos gerais desta área consubstanciam-se: 

• No apoio à criação e desenvolvimento das Micro e PME’s da 
Região do Alentejo e/ou que aí pretendam investir, 
procurando contribuir para a sua melhoria de produtividade 
e rentabilidade.Trata-se de um ponto único de contacto com 
os empresários e empreendedores/ investidores na 
região;

Pretende-se fornecer um serviço de atendimento
personalizado, para as questões de índole empresarial,no qual
se pretende criar uma plataforma de esclarecimento das
questões concretas de empresários e/ou empreendedores,
no âmbito da criação de um projeto empresarial.

Estes objetivos vão ao encontro de um vasto conjunto de 
iniciativas/projetos nas seguintes áreas:

• Cooperação empresarial

• Internacionalização

• Competitividade - Dinamização empresarial

• Consultoria empresarial

• Formação

• Financiamento
18

Objetivos
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EIXO C

EIXO A

EIXO D

EIXO E

COMPETITIVIDADE 
EMPRESARIAL

Facilitador da 
internacionalização, Inovação 
e da competitividade 
empresarial

OBJECTIVOS:

1 – Melhoria contínua dos serviços 
de apoio e consultoria empresarial

2 –Promoção de redes de 
comercialização:

3 - Promoção da inovação e reforço 
das infra-estruturas de apoio à 
criação, desenvolvimento e fixação 
de empresas na região

4 – Promoção de iniciativas de cariz 
criativo e inovador

5- Iniciativas de Prospeção/Atração 
de Investimento 

6- Acesso a financiamentos

19

Objetivos



EIXO B

EIXO C

EIXO A

EIXO D

EIXO E

COMPETITIVIDADE 
EMPRESARIAL

Facilitador da 
internacionalização, Inovação 
e da competitividade 
empresarial

Iniciativas:

1 – Promoção de workshops e sessões técnicas com relevância económica para a 
Região

2 – Participação em feiras/Iniciativas internacionais, nacionais e regionais de 
relevância para as empresas do Alentejo central;

3- Promover iniciativas de promoção das oportunidades de investimento do Alentejo 
Central junto de potenciais investidores e em articulação com as Câmaras de Comercio 
e embaixadas existentes no país;

3 - Realização dos planos de formação aprovados no âmbito do POPH – Programa 
Operacional do Potencial Humano;

4- Organização do Fórum Empresarial 2014

20

INICIATIVAS
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COMPETITIVIDADE 
EMPRESARIAL

Facilitador da 
internacionalização, Inovação 
e da competitividade 
empresarial
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Iniciativas

Internacionalização

Alentejo 2015 – Exportar +

Este projeto (co-financiado no In-Alentejo) resulta do

trabalho conjunto das três associações empresariais do

Alentejo (NERE, NERBE e NERPOR) e visa o apoio à

internacionalização das Micro e PME, bem com a

criação de um gabinete de apoio à internacionalização

INSIDE é – Rede de Cooperação empresarial

Trata-se de uma iniciativa co-financiada pelo InAlentejo 

que teve início em Setembro de 2013 e tem como 

principais atividades:

Rede de Entidades da região no apoio ao tecido 

empresarial;

Fórum Empresarial

Sessões de cooperação entre empresas
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COMPETITIVIDADE 
EMPRESARIAL

Facilitador da 
internacionalização, Inovação 
e da competitividade 
empresarial
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Iniciativas

Cooperação

Promonegócios – Rede de empresas

Este projeto é o resultado de uma parceria entre

os três núcleos da Região Alentejo e é

cofinanciado pelo InAlentejo. Pretende o

estimulo à cooperação entre empresas e

respetiva promoção. Para o Ano de 2014 estão

previstos a realização:

 7 sessões de trabalho com as empresas;

 Presentação do estudo TI – Transferência de

Inovação;

PORTUGAL SOU EU

No âmbito da parceria estabelecida com a AIP

prevê-se me 2014 o lançamento de um conjunto

de iniciativas no âmbito deste projeto



EIXO B
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COMPETITIVIDADE 
EMPRESARIAL

Facilitador da 
internacionalização, Inovação 
e da competitividade 
empresarial
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Iniciativas

Cooperação

Projeto FUSÕES & AQUISIÇÕES

Uma iniciativa AIP, com o apoio do NERE que tem como

objetivo identificar e apoiar empresas interessadas no

processo de fusão ou aquisição. Durante o ano de 2014

serão acompanhadas as 6 empresas identificadas para

o apoio. Haverá ainda lugar a uma sessão publica de

apresentação dos resultados.

COOPERAÇÃO

Projeto AIP que tem como objetivo dinamizar

uma rede de cooperação de empresas no

Alentejo Central. O NERE em parceria com a

Turismo do Alentejo ERT, lançou o desafio às

empresas. Prevê-se a sua dinamização durante

o ano de 2014.
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COMPETITIVIDADE 
EMPRESARIAL

Facilitador da 
internacionalização, Inovação 
e da competitividade 
empresarial
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Iniciativas

Inovação

Projeto REDES DE INOVAÇÃO

Uma iniciativa AIP, com o apoio do NERE que tem como

objetivo identificar e apoiar empresas que queiram

estabelecer processos de inovação ou de investigação.

Estas iniciativas contam com o apoio dos

Investigadores da Universidade de Évora.

Em 2014 realizar-se-á o “Encontro Regional de

Inovação”.

Projetos de competitividade empresarial

O NERE está a preparar novas candidaturas que visam

estabelecer relações comerciais entre as empresas o

Alentejo Central, identificando para tal as suas

necessidades em matéria de produtos e serviços e a

oferta que disponibilizam.
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COMPETITIVIDADE 
EMPRESARIAL

Facilitador da 
internacionalização, Inovação 
e da competitividade 
empresarial
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Iniciativas:

Criatividade

Projeto + Design + Valor

Uma iniciativa AIP, que está a ser implementada no

Alentejo central com o apoio do NERE e da

Universidade de Évora. Este projeto prevê em 2014 o

apoio a mais de 10 empresas na área do Design

Industrial e de comunicação, através de uma parceria

com a Escola de Artes da Universidade de Évora. O

projeto terminará com uma apresentação publica em

Lisboa, de todos os matérias produzidos.

Projetos Atelier DECLIC

Trata-se de um conjunto de iniciativas/encontros em

que são apresentadas as mais recentes tendências

mundiais em matéria de criatividade e inovação. A partir

da exposição parte-se para sessão de trabalho com os

empreendedores.
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COMPETITIVIDADE 
EMPRESARIAL

Facilitador da 
internacionalização, Inovação 
e da competitividade 
empresarial
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Iniciativas:

Formação

FORMAÇÂO

No âmbito de uma candidatura realizada ao POPH, o

NERE dispõe de um vasto conjunto de formações

modulares que vão ao encontro das necessidades das

empresas em matéria de formação.

Durante o ano de 2014 prevê-se desenvolver ações de

formação na maioria dos concelhos do Alentejo Central

Formação Ação Micro Empresas

No âmbito do programa de Formação Ação MOVE, co

financiado pelo POPH, o NERE tem em execução no

ano de 2014, 3 ações, que totalizam o apoio a 39

empresas do Alentejo Central
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COMPETITIVIDADE 
EMPRESARIAL

Facilitador da 
internacionalização, Inovação 
e da competitividade 
empresarial
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Serviços

SERVIÇOS DE  APOIO À EXPORTAÇÃO E 
INTERNACIONALIZAÇÃO 

Objetivo geral 
Apoiar a internacionalização da região e das empresas, com o intuito de 
promover as exportações para mercados alvos, selecionados de acordo 
com os interesses específicos das empresas da região  

Áreas de 

Apoio 

Este serviço implica: 

 Identificação de mercados e investidores  

 Desenvolvimento de estudos de prospeção, caracterização e avaliação 
de potenciais mercados externos 

 Desenvolvimento de protocolos de cooperação com entidades e 
associações nacionais e internacionais 

 Apoio no desenvolvimento de estratégias de internacionalização 

 Divulgação de Feiras nacionais e internacionais 

 Promoção, divulgação e organização de visitas a Feiras 

 Organização, realização e acompanhamento de Missões Empresariais 
a mercados emergentes 

 Organização, realização e acompanhamento de Acolhimentos 
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EIXO C

EIXO A

EIXO D

EIXO E

APOIO À INVESTIGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 

Objetivo geral 
Promover a articulação entre o sistema científico e tecnológico, 

instituições de ensino superior e as empresas 

Áreas de 

Apoio 

Este serviço implica: 

 Desenhar estratégias para a conciliação entre as atividades de 

IDI e as necessidades do tecido empresarial 

 Desenvolver protocolos de colaboração com entidades do 

sistema científico e tecnológico, instituições de ensino superior e 

as empresas 

 Apoiar na certificação de produtos e/ou serviços 

 Apoio no registo da propriedade Intelectual e Industrial 

 

COMPETITIVIDADE 
EMPRESARIAL

Facilitador da 
internacionalização, Inovação 
e da competitividade 
empresarial

28

Serviços



EIXO B

EIXO C

EIXO A

EIXO D

EIXO E

Vertente Institucional do 
NERE

Representação dos interesses 
das Micro e PME’s

OBJECTIVOS:

1 – Consolidação da credibilidade e 
presença institucional do NERE

2 - Melhoria da qualidade da relação 
com a sua rede de parceiros 
regionais e nacionais, bem como o 
seu alargamento;

3 – Incremento do network
associativo, bem como da presença 
no plano nacional e internacional

4 – Fomento à cooperação 
empresarial e trabalho em rede dos 
mais diversos parceiros económicos 
e institucionais;

5- Ações de Responsabilidade Social

6 – Cooperação com Alenbiz no 
acesso ao financiamento de projetos 
e iniciativas diferenciadoras;

29

Objetivos
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EIXO C

EIXO A

EIXO D

EIXO E

Vertente Institucional do 
NERE

Representação dos interesses 
das Micro e PME’s
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Iniciativas

APOIO A INICATIVAS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Objetivo geral 

Promover a articulação entre as empresas e as entidades do 

Terceiro Setor, com vista à implementação de iniciativas 

enquadradas no âmbito da Responsabilidade Social das Empresas 

Áreas de 

Apoio 

Este serviço implica: 

 Desenhar estratégias para a conciliação entre as atividades 

empresariais e as atividades de responsabilidade Social; 

 Desenvolver protocolos de colaboração com entidades do 

Terceiro Setor  

 Apoiar em iniciativas e sensibilização para o tema da 

responsabilidade Social 

 Apoio na identificação de projetos/iniciativas conjuntas entre as 

empresas e as entidades do Terceiro Setor 
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EIXO C

EIXO A

EIXO D

EIXO E

Vertente Institucional do 
NERE

Representação dos interesses 
das Micro e PME’s
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Iniciativas

MARKETING, COMUNICAÇÃO E PROMOÇÃO 

Objetivo geral 
Incentivar e apoiar a implementação de estratégias de marketing, 

comunicação e promoção empresarial regional 

Áreas de 

Apoio 

Este serviço implica: 

 Promoção empresarial da atividade económica da Região; 

 Definição e implementação de estratégias de marketing, relações 

públicas, comunicação e imagem 

 Acompanhamento de eventos (feiras, seminário, conferência, 

visita de empresas externas, etc.) 

 Implementação de ações de promoção interna e externa 

(missões, acolhimentos, etc.) 

 Participação em eventos regionais, nacionais e internacionais 

 



EIXO B

EIXO C

EIXO A

EIXO D

EIXO E

Centro de Negócios do 
Alentejo

Modelo de Promoção e 
Dinamização empresarial

OBJECTIVOS:

1 – Implementar um Centro de 
Negócios com uma oferta vasta de 
serviços assente em parcerias;

2 – Disponibilização de espaços e 
apoio técnico a empresários e 
empreendedores;

3- Dinamização de Redes de 
empresas;

4 – Conceção de um calendário de 
iniciativas empresariais;

5 – Dinamização de encontros 
empresariais que visam aumentar a 
competitividade das empresas;
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Objetivos
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INICIATIVAS:

1 – Implementação do centro de 
Negócios do Alentejo. Trata-se de 
uma iniciativa cofinanciada pelo 
InAlentejo e enquadrada no âmbito 
do Programa Estratégico SRTT –
sistema Regional de Transferência 
de Tecnologia do Alentejo.

Durante o ano de 2014 será lançado 
o concurso publico que permitirá a 
requalificação do edifício do NERE e 
permitirá à Associação diferenciar os 
seus serviços e adaptar a oferta às 
necessidades do tecido empresarial.
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Iniciativas
Centro de Negócios do 
Alentejo

Modelo de Promoção e 
Dinamização empresarial
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INCUBAÇÃO FÍSICA E COWORK

Start-ups; empreendedores; empresas que 
pretendam criar sucursais/escritórios na 
região;

PAVILHÃO

Até à finalização das Obras do Centro DE 
Negócios, o NERE dispõe do Pavilhão para 
atividades de promoção das empresas, 
quer para atividades de responsabilidade 
social;

SALAS DE FORMAÇÃO

O NERE dispõe de duas salas de Formação 
totalmente equipadas, bem como do 
espaço do auditório que permite a 
adaptação do espaço a necessidades 
especificas;
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Serviços
Centro de Negócios do 
Alentejo

Modelo de Promoção e 
Dinamização empresarial
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SALAS DE REUNIÃO

A associação empresarial dispõe de um 
conjunto de salas de reunião com 
capacidade entre 4 e 20 pessoas.

AUDITÓRIO

O auditório está equipado com som e tem 
uma capacidade máxima de 140 lugares.

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

O NERE tem no seu espaço empresas 
prestadoras de diversos serviços, bem 
como uma agencia bancária.
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Serviços
Centro de Negócios do 
Alentejo

Modelo de Promoção e 
Dinamização empresarial
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Serviços
Centro de Negócios do 
Alentejo

Modelo de Promoção e 
Dinamização empresarial

GESTÃO FISCAL E JURÍDICA 

Objetivo geral 
Apoiar as empresas nas atividades de gestão interna pela 

disponibilização de serviços especializados. 

Áreas de 

Apoio 

Este serviço implica: 

 Orientação fiscal  

 Orientação jurídica 

 Apoio na interpretação e aplicação de legislação nacional e 

europeia 

 Apoio na interpretação e aplicação de normas nacionais, 

europeias ou extra-europeias 
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Serviços
Centro de Negócios do 
Alentejo

Modelo de Promoção e 
Dinamização empresarial

CANDIDATURAS E INCENTIVOS 

Objetivo geral 
Apoiar as empresas na elaboração das candidaturas aos Sistemas 

de Incentivos, em vigor. 

Áreas de 

Apoio 

Este serviço implica: 

 Divulgação de oportunidades de financiamento 

 Divulgação de incentivos à contratação 

 Divulgação de incentivos fiscais 

 Identificação de financiamento, financiadores e orientadores 

Elaboração de candidaturas a sistemas de financiamento 

regionais, nacionais e internacionais 
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EIXO E
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Serviços
Centro de Negócios do 
Alentejo

Modelo de Promoção e 
Dinamização empresarial

APOIO À CRIAÇÃO DE PARCERIAS / COOPERAÇÃO 

Objetivo geral 
Criar e dinamizar redes municipais ou temáticas de apoio ao 

desenvolvimento empresarial 

Áreas de 

Apoio 

Este serviço implica: 

 Criação e dinamização de redes de apoio ao desenvolvimento 

empresarial  

 Desenvolvimento de parcerias entre empresas da região 

 Desenvolvimento de parcerias com entidades regionais e extra-

regionais 

 Desenvolvimento de base de dados das empresas da Região 
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Recursos Humanos

O NERE dispõe de uma estrutura 

técnica de 6 pessoas composta 

por 3 quadros superiores e 3 

Quadros médios.

Todo o trabalho no apoio às 

empresas  e empreendedores é 

acompanhado por uma Bolsa de  

Consultores, Formadores e 

Mentores.
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RECURSOS 
HUMANOS
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Orçamento
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Orçamento

A proposta de orçamento é elaborada tendo em conta o conjunto de projetos e

iniciativas já a decorrer ou aprovados, bem como o conjunto de serviços já

assumidos.

Assim sendo, para a elaboração do presente orçamento, partiu-se dos seguintes

pressupostos:

1. Na componente de subsídios à exploração e ao investimento fora

considerados os projetos em execução e projetos aprovados à presente

data;

2. Foi realizada uma estimativa de custos e proveitos para outros projetos

que se pretendem candidatar;

3. Ao nível dos Custos e Perdas fez-se uma estimativa cm base nos

resultados apurados em 2013.

Pretende-se apresentar um orçamento o mais realista possível e que incorpore as

várias especificidades resultantes das atividades da Associação empresarial.
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ORÇAMENTO PREVISIONAL 2014

Demonstração individual/consolidada dos 
resultados por naturezas
Período Findo de 1/1 a 31/1 de 2014

41

Orçamento

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA

Rendimentos e Gastos 2014

Vendas e serviços prestados 120 140

Subsidios à exploração 521 762

Variação nos inventários da produção

trabalhos para a própria entidade

custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

fornecimento e serviços externos -485 333

Gastos com pessoal -126 139

Ajustamentos de inventários(perdas/reversões)

Provisões (aumentos /reduções)

Imparidade de activos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)

Aumentos/redução de justo valor

Outros rendimentos e ganhos 45 655

outros gastos e perdas -26 088

Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -33 476

Imparidade de activos depreciáveis/amrtizações (perdas/reversões)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e imposto) 16 521

Juros e rendimentos similares obtidos 354

juros e gastos similares suportados

Resultado antes de imposto 16 521

Imposto sobre o rendimento do período -3 428

Resultado liquido do periodo 13 093


