
 

Projeto n.º POCI-02-0853-FEDER-041245  

FICHA DE PROJETO – EMPRESAS 4.0 

Sistema de Incentivos “Qualificação das PME – Projetos Conjuntos”  

POCI – Programa Operacional para a Competitividade e Internacionalização 

Promotor | NERLEI – Associação Empresarial da Região de Leiria 

Custo elegível total aprovado | 2.082.941,17€  

Financiamento proveniente do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional | 1.150.824,99€ 

Prazo de execução | de 02-12-2019 a 01-10-2022 

SÍNTESE DO PROJETO 

Apoiar e potenciar o processo de preparação das PME para os desafios da Indústria 4.0 através de um reforço das 

suas capacidades de organização e gestão. Este reforço será feito apostando nos recursos humanos, gestão, 

estratégia, inovação, eficiência e marketing com vista à promoção da produtividade e competitividade 

organizacional nas empresas. 

Este projeto é financiado à taxa de 50% e prevê apoiar 50 empresas intervindo nos seguintes domínios imateriais de 

competitividade: 

Inovação organizacional e gestão: através da introdução de novos métodos ou novas filosofias de organização do 

trabalho e de reforço das capacidades de gestão nomeadamente através da implementação de modelos de 

gestão estratégica e de metodologias de redução de desperdícios como forma de aumentar a produtividade e 

competitividade das empresas  

Economia digital e tecnologias de informação e comunicação (TIC): pretendemos uma adequação dos modelos 

de negócios com maior recurso às TIC, nomeadamente no que diz respeito à utilização de ferramentas digitais 

melhorando a visibilidade e posicionamento 

Criação de marcas e design: pretendemos apoiar as empresas a reestruturar o design das suas marcas tornando-

as mais apelativas, versáteis e competitivas 

Eco-inovação: pretendemos promover uma utilização mais eficiente dos recursos reduzindo desperdícios e 

aumentado a competitividade 

PRINCIPAIS AÇÕES: 

Apoio à adesão à indústria 4.0_Economia Digital, em 27 empresas 

Apoio à adesão à indústria 4.0_Logística e Operações de Produção, em 11 empresas 

Apoio à adesão à indústria 4.0_Reconversão da Atividade Industrial/Desenvolvimento de Novos Produtos/Serviços, em 

2 empresas 

Apoio à adesão à indústria 4.0_Interoperabilidade de Sistemas, em 17 empresas 

Planeamento e controlo de gestão, em 22 empresas 

Sistema de avaliação e gestão do desempenho organizacional, em 19 empresas 

Implementação da metodologia de Balanced Scorecard, em 5 empresas 

Implementação de Lean Manufacturing, em 5 empresas 

Implementação da Eco-Inovação, em 7 empresas  

Plano de Reestruturação da Marca, em 7 empresas 

 

Complementarmente, teremos também apoios para Mercados Digitais (criação de vídeo promocional), 

Equipamento Informático e Aquisição de Software 

 Localização geográfica | O presente projeto poderá ser desenvolvido nas NUTS II (Centro) 

Mais informações através do Departamento de Apoio Técnico NERLEI para apoiotecnico@nerlei.pt 


