
Competências e Sistemas de gestão 

     Ação 1. Implementação e Certificação pela norma NP EN IS0 9001 

     Ação 2. Implementação e Certificação da norma ISO 22000 

     Ação 3. Consultoria em Gestão Estratégica e Reengenharia de Processos 

     Ação 4. Software de gestão 

Projeto de qualificação PME, um motor para tecido empresarial da região de 

Bragança. 

 

o decurso dos dois últimos 

anos, o NERBA - 

Associação Empresarial do 

Distrito de Bragança levou a cabo um 

projeto de qualificação PME, com 

financiamento aprovado pelo Programa 

Operacional (PO) Competitividade e 

Internacionalização do Portugal 2020, 

com o objetivo de facultar às empresas 

aderentes (10 empresas no total), um 

conjunto de ferramentas para promover 

a sua competitividade tanto no mercado 

interno como externo. O projeto 

encontra-se na sua fase encerramento e 

as etapas realizadas falam por si.  

 

 

 

O projeto Inova PME - Projeto Melhoria Empresarial, pretendeu atuar 

fundamentalmente nas áreas de intervenção da Inovação organizacional e gestão, da 

economia digital e TIC, do reforço da competitividade associado ao Programa 

Operacional (PO) Competitividade e Internacionalização. 

Foi, dessa forma, desenvolvido um programa estruturado de intervenção nesse conjunto de empresas, de diversos setores de 

atividade, tendo em vista a promoção da sua competitividade, designadamente ao nível da sua capacidade de resposta e presença 

ativa no mercado global e gestão eficiente dos processos das empresas através da implementação de Sistemas de Gestão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pretendeu-se assim transformar as competências destas empresas no sentido de as tornar mais capazes de enfrentar novos 

desafios, como o mercado digital ou na internacionalização. Para tal, foi desenvolvido um plano de trabalho que contemplaria 

competências que se considerasse necessárias ao cumprimento dos objetivos individuais de cada organização. Dessas 

competências destacam-se as seguintes: 

Sendo que cada uma das empresa deste projeto tem objetivos dissemelhantes, coube a cada uma delas identificar quais as 

competências a desenvolver. No caso das certificações, cada empresa verificava quais os sistemas que trariam mais-valias e com 

essas melhorar a imagem do seu produto/serviços face ao mercado e acima de tudo aos seus clientes. Nas competências de 

marketing e inovação digital, foi realizado em cada empresa um plano de marketing de forma a identificar as melhores práticas 

de divulgação de produtos/serviços e elevar a imagem das empresas no mundo das ferramentas digitais. 
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Competências de Marketing e Inovação digital 
     Ação 5. Marketing digital 

     Ação 6. Portal e-PME 

     Ação 7. Planos de Marketing 

 

Promoção e disseminação 
     Ação 8. Benchmarking 

     Ação 9. Promoção do projeto e disseminação de resultados 

 



Plano de Intervenção Ação Produto 

Competências e Sistemas de gestão 

Consultoria para Implementação e Certificação pela 

norma NP EN IS0 9001 
5 empresas Certificadas 

Consultoria para Implementação e Certificação da 

norma ISO 22000 
2 empresas Certificadas 

Consultoria em gestão Estratégica e Reengenharia de 

Processos 
5 empresas implementaram o Balanced Scorecard 

Competências de Marketing e 

Inovação digital 

Plano de Marketing, por empresa 10 planos 

Catálogo virtual de produtos/serviços, por empresa 10 catálogos 

Website (criado ou atualizados) 9 websites 

Vídeo Promocional de cada empresa 10 vídeos 

Software de gestão 10 softwares de gestão 

Aplicação para dispositivos móveis 10 aplicações para dispositivos móveis 

 

O quadro anterior reflete as competências implementadas no conjunto das empresas do Inova PME - Projeto Melhoria 

Empresarial. 

 

Nestes quase dois anos de execução deste projeto e qualificação PME, promovido pelo NERBA, a maioria das empresas atingiu 

os objetivos a que se propôs. Desde a certificação nos sistemas implementados bem como no conjunto de ferramentas que lhes 

permitiam alcançar as metas traçadas no plano de marketing ou na implementação de modelo de gestão estratégica Balanced 

Scorecard. Ficam alguns das boas práticas identificadas: 

Algumas componentes marketing digital: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balanced Scorecard 

- Abertura de loja online 

- Ações de formação/sensibilização 

- Otimização de horário de trabalho 

- Elaboração de visão estratégica (Missão, 

Visão, Valores) 

- Construção de indicadores financeiros 

- Melhorias nos processos de entrega 

- Maior clarificação de orçamentos 

 

Planos de marketing 

- Desenvolver website da organização 

- Criação de loja on-line 

- Alteração de imagem da organização 

- Participação em eventos do sector 

- Criação de perfil em redes sociais de caris 

profissional  

Sistemas de gestão 

- Controlo intermédio de produto não 

conforme 

- Definição de responsabilidades  

- Otimização da comunicação interna 

- Definição de objetivos por setor produtiva 

- Definição de política organizacional 

- Otimização do controlo de segurança do 

produto alimentar 

- Avaliação de conformidade legal  

https://vimeo.com/209726186
https://vimeo.com/208296723
https://vimeo.com/203283164
https://vimeo.com/213641652

