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1 – Nota do Presidente 
 

Caros Associados 

Como habitualmente começo a minha intervenção fazendo algumas considerações 

macroeconómicas referentes ao ano de 2019, que sempre servem também para termos 

uma base de referência para o ano em curso, o que este ano não se verificará por 

questões óbvias. 

A “Guerra Comercial” entre os EUA e a China e as decisões em torno do Brexit marcaram 

o ano 2019 e criaram um ambiente negativo para o mercado e para os agentes 

económicos em geral. Os cenários mais pessimistas não se efetivaram, mas a economia 

mundial cresceu ao ritmo mais fraco registado desde a crise financeira mundial de 2008.  

Em Portugal, 2019 ficou caracterizado por uma desaceleração, constituindo mais um 

exemplo de maturidade do ciclo económico. Segundo dados do FMI e da OCDE, o PIB terá ́

crescido 1,9%, comparativamente com os 2,4% de 2018, com o turismo e os serviços a 

sustentarem este valor. Adicionalmente, Portugal sentiu também o efeito da 

desaceleração de alguns dos seus principais parceiros comerciais, como a Espanha e 

Alemanha. De salientar ainda que, segundo o Banco de Portugal, o abrandamento das 

exportações e do setor industrial também se fizeram sentir.  

Na balança comercial externa, as Exportações de Bens e Serviços em volume registaram, 

em 2019, uma taxa de crescimento de 3,7% (4,5% em 2018), refletindo a desaceleração 

da componente de serviços de 6,3% para 3,8%, uma vez que as exportações de bens 

mantiveram uma taxa de variação de 3,7%. 

A nível regional, sentimos também um crescimento ténue da nossa economia, com 

predominância dos setores transacionáveis e exportadores. 

No que respeita ao desenvolvimento regional, tenho de voltar a referir que foi outro ano 

perdido, mais um, no que diz respeito às acessibilidades. 

Em termos de acessibilidades rodoviárias, o troço há três anos concluídos da A26 foi 

aberto já em 2020 e, depois de o utilizarmos ficamos sem perceber como pode ter estado 

três anos encerrados, se abriu tal e qual como ficou no final da sua obra inicial. 



 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019                                                                           4  

 

No que respeita à Ferrovia e ao Aeroporto nenhuma alteração a salientar durante todo o 

ano de 2019. 

Também no que respeita aos fundos estruturantes, apesar de ser o ano que antecede o 

intervalo final do quadro comunitário, a execução de projetos foi marginal, ficando muito 

aquém do que todos gostaríamos. 

Em termos associativos, demos continuidade aos projetos de incentivos às ações coletivas 

nomeadamente: 

- Internacionalização; 

- Empreendedorismo; 

- Inovação; 

- Cooperação Transfronteiriça; 

- Projetos Formação Ação; 

- Formação Profissional. 

Este ano de 2019 candidatámos um projeto para incrementar a internacionalização da 

economia regional em parceria com as outras Associações Empresariais do Alentejo, 

assim como um outro no âmbito da formação ação para a promoção da capacitação em 

áreas chave o nosso tecido empresarial. Iniciamos também a elaboração de uma 

candidatura a ser submetida já em 2020, no âmbito de uma parceria com a CEVAL – 

Confederação Empresarial do Alto Minho, com o objetivo de capacitar o setor da 

restauração internacional aproveitamento as comunidades portuguesas existentes nos 

mercados internacionais para a utilização dos produtos oriundos do Alentejo e do Minho.  

Continuamos a defender um caminho de estabilidade fiscal e laboral, de forma a captar 

investimento, quer externo quer nacional. 

A nossa associação empresarial irá certamente defender estes desideratos, estando ao 

serviço das nossas empresas, em tudo aquilo que estiver ao nosso alcance. 
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Quanto ao relatório e contas de 2019, continuamos na senda da estabilidade económica e 

financeira da associação procurando o equilibro das nossas contas sem descurar o 

trabalho a ser efetuado em prol dos nossos associados. 

Uma palavra final, para os chamados acontecimentos subsequentes ao fecho de contas 

de 2019. 

 

Uma boa noticia, tivemos o nosso CIBT aprovado já no decorrer do ano 2020, o que faz 

com que neste próximo exercício dedicaremos boa parte do nosso tempo e esforço, a 

projetar e executar a obra para que possa estar terminada no decorrer do ano 2021, 

Uma referência muito negativa e alarmante, termos tido a Pandemia Novo Corona Virus – 

Covid 19 que apareceu em Portugal no início de Março de 2020, que paralisou a nossa 

economia regional e também nacional. 

Esperemos que os seus efeitos sejam os menores possíveis e que as nossas empresas 

consigam uma vez mais, ultrapassar esta crise económica e financeira que forçosamente 

irá ocorrer em Portugal no exercício de 2020. 

Enquanto associação tudo faremos para mitigar ao máximo os seus efeitos nas nossas 

empresas e nos nossos empresários. 

 

Contem com a nossa motivação e empenho. 

 

Bem Hajam, 

Bons Negócios.  

 

Filipe Fialho Pombeiro 

Presidente de Direção. 
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 2 – Introdução 
 

O ano 2019 fica marcado pelo aumento do PIB em 2,2% em termos de volume, uma taxa 

inferior em 0,4 pontos percentuais à verificada no ano anterior, tendo atingido os 212,3 

mil milhões de euros em termos nominais, segundo informações do INE. 

Segundo a mesma fonte, o contributo da procura interna para a variação do PIB diminuiu 

em relação a 2018, refletindo a desaceleração do consumo privado (Despesas de 

Consumo Final das Famílias Residentes e das Instituições Sem Fim Lucrativo ao Serviço 

das Famílias). A procura externa líquida registou um contributo negativo de 0,6 p.p. 

verificando-se uma desaceleração das Exportações de Bens e Serviços de 4,5% em 2018 

para 3,7% em 2019 e das Importações de Bens e Serviços (de 5,7% em 2018 para 5,2%). 

O emprego, para o conjunto dos ramos de atividade, registou uma variação de 0,8% em 

2019 (2,3% no ano anterior), tendo o emprego remunerado aumentado 1,7% (2,9% em 

2018). 

O presente relatório descreve a atividade do NERBE/AEBAL durante o ano de 2019 no 

desenvolvimento das suas atribuições e competências com o objetivo de promover e 

apoiar o tecido empresarial da região do Baixo Alentejo e Alentejo Litoral. Para melhor 

compreensão da atividade desenvolvida durante o ano, dividiu-se este relatório em três 

grandes áreas: Institucional, Departamentos e Participações. 

O NERBE/AEBAL, continuou a contribuir de forma ativa para dinamizar a estrutura 

empresarial e para fomentar melhores culturas empresariais. 

A atividade do NERBE/AEBAL no ano 2019 foi marcada mais uma vez pelo empenho no 

apoio e dinamização de iniciativas e atividades desenvolvidas para as PME nos domínios 

da internacionalização, do empreendedorismo, do acesso a financiamento, do 

desenvolvimento tecnológico, da formação e da inovação. Salienta-se que o acordo de 

parceria Portugal 2020 apresentou em 2019 a dinâmica espectável para o Associativismo 

Empresarial, tendo sido abertos avisos de concurso aos quais o NERBE/AEBAL foi 

enquadrado e por esse motivo apresentou candidaturas. 
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Realça-se também o inequívoco envolvimento do NERBE/AEBAL na defesa dos projetos 

estruturantes da Região, dos quais, resultará, acredita-se uma nova realidade regional 

muito positiva para o futuro desenvolvimento da economia.  

 

2.1 - Missão 
Na apresentação do plano de atividades é importante definir, de uma forma clara, a 

missão do NERBE/AEBAL: 

A defesa dos interesses de todos os empresários seus associados em particular nos 

domínios técnico, económico e comercial, assim como promover o desenvolvimento 

harmónico, consensual e dinâmico da vida económica e empresarial da região. Fortalecer 

e dinamizar a estrutura empresarial do Distrito de Beja. 

 

2.2 - Objetivos  
O NERBE/AEBAL tem como principais linhas de orientação a prossecução dos seguintes 

objetivos:  

 Promover o estudo de todas as questões que se relacionem com os seus objetivos;  

 Dinamizar a atividade associativa da região e incrementar o espírito de 

solidariedade e de apoio entre os seus associados; 

 Contribuir para o desenvolvimento das empresas regionais e dos vários sectores 

de atividade, essencialmente os considerados estratégicos para a região; 

 Organizar e manter serviços de interesse para os seus associados, prestando 

adequada informação, apoio técnico e de consultoria, designadamente, na área de 

formação; 

 Organizar certames, conferências, colóquios, cursos ou quaisquer outras 

manifestações que contribuam para a realização dos seus objetivos; 

 Cooperar ativamente com entidades, públicas e privadas, nacionais e estrangeiras, 

em tudo o que contribua para o harmónico desenvolvimento regional; 

 Filiar-se em associações, confederações e organismos congéneres nacionais e 

internacionais de acordo com as necessidades de realização dos seus objetivos.  



 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019                                                                           8  

2.3 - Organização Interna  
Para o desenvolvimento da sua atividade, o NERBE/AEBAL, possui cinco departamentos, 

tendo cada um deles diferentes atribuições.  

Departamento de Iniciativa Empresarial  

As principais atividades deste departamento são a realização de candidaturas do 

NERBE/AEBAL a programas comunitários e o acompanhamento de projetos de 

investimento e de formação realizados pela Associação, ou por entidades terceiras, 

contratados ao NERBE/AEBAL, assim como apoiar os empresários na ultrapassagem das 

dificuldades com que se deparam na sua atividade.  

Departamento de Desenvolvimento Regional  

O objetivo deste departamento é harmonizar o desenvolvimento económico com os 

investimentos estruturantes existentes na região. Neste contexto, o departamento atua 

ao nível dos projetos âncora, nomeadamente o Empreendimento de Fins Múltiplos de 

Alqueva, o Aeroporto de Beja, a IP8, a faixa mineira existente no distrito, o turismo, entre 

outros.  

Departamento de Comunicação e Eventos 

Este departamento realiza o levantamento, tratamento e disseminação da informação 

para o NERBE/AEBAL e para os seus Associados. Divulga projetos e iniciativas de interesse 

para a Associação, empresários e Região, alimenta os conteúdos do website do 

NERBE/AEBAL, tendo uma atuação transversal a todos os departamentos. 

Departamento Administrativo/Financeiro  

Este departamento presta o apoio administrativo e financeiro necessário ao bom 

funcionamento do NERBE/AEBAL. O departamento tem também a responsabilidade de 

promover o aluguer dos diversos espaços (salas de formação, auditório, pavilhões), assim 

como a manutenção das instalações.  

Departamento de Apoio ao Associado  

O objetivo do departamento é encontrar formas de facilitar a vida empresarial dos 

Associados do NERBE/AEBAL. Para tal são estabelecidas parcerias estratégicas que 

justificam o benefício de ser sócio, nomeadamente para a prestação de serviços e/ou 
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celebração de protocolos em áreas transversais a todos os sectores de atividade, que 

permitam um acesso a estes serviços por parte das empresas associadas, a custos 

inferiores.  

2.4 - Organigrama 

 

 

2.5 - Serviços  
Para a concretização dos seus objetivos, o NERBE/AEBAL disponibiliza o seguinte leque de 

serviços aos seus associados, e a outros empresários da região, entidades externas e 

público em geral:  

 Aconselhamento empresarial e jurídico; 

 Informação;  

 Formação / consultoria;  

 Acompanhamento de projetos;  

 Apoio na internacionalização e cooperação inter-Regiões;  

 Aluguer de instalações;  

 Promoção e organização de eventos.  

 

Conselho Fiscal 

Assembleia-Geral 

Direção 

Comissão 
Executiva 

Adjuntos de Direção 

Departamento de 
Desenvolvimento 

Regional 

Departamento de 
Iniciativa 

Empresarial 

Projetos Formação  

Departamento de 
Comunicação e 

Eventos 

Departamento 
Adiminstrativo e 

Financeiro 

Departamento de 
Apoio ao Associado 
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2.6 - Recursos Humanos  
O NERBE/AEBAL possuí uma equipa qualificada, coesa, jovem e com recursos técnicos 

multidisciplinares para a execução das metas e objetivos a que se propõe atingir. Tem 

sido política de recursos humanos a manutenção da estabilidade do pessoal da 

Associação. 

A nível organizacional o NERBE/AEBAL dispõe de 3 técnicos superiores, 2 técnicos 

administrativos e um polivalente, conforme o seguinte quadro: 

Categoria Profissional 

Número 

H M 

Técnicos Superiores 2 1 

Administrativos 1 1 

Polivalente 1 0 

Total 4 2 

 

Dois dos técnicos superiores exercem as funções de adjuntos de direção. Um dos 

adjuntos de direção desempenha funções de responsável técnico nos departamentos de 

iniciativa empresarial e no de desenvolvimento regional. O outro adjunto de direção 

desempenha funções de responsável técnico nos departamentos 

administrativo/financeiro e de apoio ao Associado. O terceiro técnico superior 

desempenha a função de responsável técnico no departamento de comunicação e 

eventos. 

Os dois administrativos realizam o apoio de secretariado aos Órgãos Sociais e a todos os 

departamentos. 

O polivalente realiza as funções de estafeta e de manutenção e limpeza a todo o edifício. 

 

2.7 - Corpos sociais 

Assembleia-Geral 

Presidente 
Cartuchos Sulbeja, Lda.  

Representada por: Ana Paula Gaspar Vaz Inácio 
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Vice – Presidente 
Ruralteam - Consultoria e Investimentos Agrícolas, Lda.  

Representado por: Fernando Manuel G. Silveira do Rosário  

Secretário 
Sulaqua - Sondagens e Captações Águas do Sul, Lda. 

Representada por: Luis Francisco Mourata Corexo  

Secretário Suplente 
Sociedade Agro-Pecuária Afonso & Banza, Lda. 

Representada por: Ana Banza  

Direção 

Comissão Executiva:  

Presidente 
Sulaccount - Consultadoria em Gestão e Contab., Lda.  

Representada por: Filipe Jorge M. Piçarra Fialho Pombeiro  

Vice – Presidente 
Raúl Heitor Castilho Herdeiros, Lda.  

Representada por: Luis Vasco Gonçalves Martins Borba  

Vice – Presidente 
Luzcarnes, Lda. 

Representada por: Carlos Bento da Luz  

Vice – Presidente 
Sulaccount Pro, Unipessoal, Lda.  

Representada por: Jorge Alexandre Barrocas Freitas Jorge  

Vice – Presidente 
BBB Motores, Unipessoal, Lda. 

Representada por: Carlos Manuel Raposo Fernandes  

Vogais: 
Interguadiana – Comércio de Produtos Congelados, Lda. 

Representada por: Fedra Alexandra Goinhas Catarina 

 Pejofil - Materiais de Construção, Lda. 

Representada por: Francisco Manuel Romeiro Jorge  

 RP e JP – Restauração, Lda.  

Representada por: Rui Jorge de Carvalho Proença 

 Sociedade Agrícola Monte Novo e Figueirinha, Lda.  

Representada por: Filipe Cameirinha Ramos  

 Agro 121 – Equipamentos Agrícolas e Automóveis, Lda.  

Representado por: David da Costa Simão  

 EDIA, S.A. 

Representado por: Augusta de Jesus Cachoupo   

 Casa Cubaixo - Materiais de Construção e Decoração, Lda.  

Representado por: António R. Cubaixo   

 Inogás – Comercio de Combustíveis, Lda.  

Representada por: Victor Madeira  

 Grupo Cameirinha - Comércio e Serviços, S.A.  

Representada por: Cristina Cameirinha  

 Instituto Politécnico de Beja  
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Representada por: João Paulo Trindade 

Vogais Suplentes 
Mário Oculista, Lda.  

Representada por: Mário de Almeida  

 FairFruit Portugal, Unipessoal  

Representada por: Nuno Costa 

 Irmãos Luzia – Maquinas e Alfaias Agrícolas, Lda.  

Representada por: Vitor Hugo Luzia 

Conselho Fiscal 

Presidente 
Fiscopax - Gabinete Técnico de Contabilidade, Lda.  

Representada por: Joaquim Custódio Rodrigues Jesus   

Vice – Presidente 
Transportes A.M. Fialho, Lda.  

Representada por: Carlos de Sousa Ventura  

Vogal 
Cloudalentejo - Consultadoria de Informática, Lda.  

Representada por: Carlos Manuel Honrado Marques  

 
2.8 – Associados 
O NERBE/AEBAL no final de 2019 contava com 236 empesas associadas, com a seguinte 

distribuição geográfica: 

 Ao longo do ano, verificou-se a entrada de 4 novos associados, e a saída de 3 empresas. 

O motivo principal da saída das empresas, de associadas do NERBE/AEBAL, prende-se 

com a eliminação de despesas por parte das empresas (quotas) ou cessação de atividade.  

Aljustrel; 6 Almodôvar; 2 
Alvito; 1 

Barrancos; 0 

Beja; 161 

Castro Verde; 8 

Cuba; 5 

Ferreira do A.; 4 

Mértola; 4 
Moura; 4 

Odemira; 4 

Ourique; 1 

Serpa; 23 

Vidigueira; 5 

Outros; 8 
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Do total das empresas associadas, a 31 de Dezembro de 2019, verificamos que 63% têm a 

situação regularizada em termos de quotizações:  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Nº empresas 

associadas a 31 

Dezembro

224 230 233 222 226 235 236

Nº de empresas com 

quotas regularizadas 

a 31 Dezembro

146 140 137 143 143 154 148

% de empresas com a 

quotização 

regularizada

65% 61% 59% 64% 63% 66% 63%

 

 

 
2.9 – Participações / Parcerias do NERBE/AEBAL 
O NERBE/AEBAL tem relações com as seguintes entidades: 

Entidade Forma de relacionamento 

ADPM – Associação de Desenvolvimento do 

Património de Mértola 

Parceiro no Centro de Informação Europ Direct 

do Baixo Alentejo 

ADRAL – Agência de Desenvolvimento Regional 

do Alentejo, S.A. 

Acionista 

Vogal do Conselho de Administração 

Agência Portuguesa do Ambiente - 

Administração da Região Hidrográfica do 

Alentejo 

Conselho da Região Hidrográfica do Alentejo 

AIP – Associação Industrial Portuguesa Associado 

ALENTEJO XXI – Associação de 

Desenvolvimento Integrado do Meio Rural 

Associado 

Vice-Presidente da Direção 

Parceiro GAL constituído no âmbito da estratégia 

de Desenvolvimento Local de Base Comunitária e 

membro do órgão de gestão  

AmaAlentejo Comissão Promotora 

224 
230 

233 

222 
226 

235 236 

210

220

230

240

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Empresas  Associadas 
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ARECBA – Agência Regional de Energia do 

Centro e Baixo Alentejo 

Associados 

Conselho de Administração 

Aeroporto de Beja 

Membro do Conselho Consultivo 

Parceiro do Grupo de Trabalho do Projecto 

DECABEJA - Desenvolvimento Carga Aérea em 

Beja 

Câmara Municipal de Aljustrel 
Comissão de Avaliação do Centro Municipal de 

Acolhimento de Micro Empresas 

Câmara Municipal de Beja 

Conselho Municipal de Segurança dos Cidadãos 

de Beja 

Parceiro no Ninho de Empresas de Beja 

Conselho Económico e Social 

Comissão Municipal de Trânsito 

Câmara Municipal de Odemira 
Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Económico 

CCDR Alentejo 

Comité de Acompanhamento do Alentejo 2020 

Membro do Fórum de Economia Circular do 

Alentejo 

CEA – Conselho Empresarial do Alentejo 
Associado 

Vogal da Direção 

CEBAL - Centro de Biotecnologia Agrícola e 

Agro-Alimentar do Alentejo 

Associado 

Presidente do Conselho Fiscal 

Parceiro do CIBT NERBE 

Centro Tecnológico Agro-Alimentar do Alentejo Parceiro 

CIMBAL 

Conselho Estratégico para o Desenvolvimento 

Intermunicipal 

Parceiro 

CIP – Confederação Empresarial de Portugal 

Associado 

Membro do Conselho Geral 

Membro do Conselho para a Construção e o 

Imobiliário 

Membro do Observatório do Desenvolvimento 

das Relações de Trabalho 

Membro do Conselho Associativo Regional 

Membro do Conselho da Indústria Portuguesa 

COTR Parceiro do CIBT NERBE 

Escola Profissional Bento de Jesus Caraça Membro do Conselho Consultivo 

Escola Secundária com 3º Ciclo D. Manuel I  

Conselho Geral da Escola 

Júri de PAP´s 
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ESDIME - Agência para o Desenvolvimento 

Local do Alentejo Sudoeste 

Parceiro GAL constituído no âmbito da estratégia 

de Desenvolvimento Local de Base Comunitária e 

membro do órgão de gestão 

Fundação AIP 
Membro do Conselho de Curadores 

Vice-Presidente do Conselho de Administração  

IEFP – Instituto de Emprego e Formação 

Profissional 

Parceiro no Ninho de Empresas de Beja 

Júri de Sessões de Certificação CQEP do Serviço 

de Formação Profissional de Aljustrel 

Membro do Conselho Consultivo Local do Centro 

de Emprego e Formação Profissional de Beja 

Instituto da Conservação da Natureza e das 

Florestas, IP 

Conselho Estratégico do Parque Natural do Vale 

do Guadiana 

Instituto Politécnico de Beja 

Parceiro no Ninho de Empresas de Beja 

Parceiro da Rede de Fomento do 

Empreendedorismo do Baixo Alentejo e do 

Alentejo Litoral 

Parceiro do CIBT NERBE 

Rede Social – Plataforma Supraconcelhia do 

Alentejo Litoral 
Parceiro 

Rede Social – Plataforma Supraconcelhia do 

Baixo Alentejo 
Parceiro 

Rota Do Guadiana - Associação 

Desenvolvimento Integrado 

Parceiro GAL constituído no âmbito da estratégia 

de Desenvolvimento Local de Base Comunitária 

SRTT – Sistema Regional de Transferência de 

Tecnologia 
Parceiro 

Terras Dentro - Associação para o 

Desenvolvimento Integrado 

Parceiro GAL constituído no âmbito da estratégia 

de Desenvolvimento Local de Base Comunitária 

 

 

3 – Departamentos 
 

3.1 - Departamento de Iniciativa Empresarial 
Este departamento tem a seu cargo a elaboração, o acompanhamento e a implementação 

dos projetos da Associação. Está também integrado neste departamento o gabinete de 

formação profissional da Associação responsável por toda a atividade formativa (oferta 

formativa externa e formação interna) realizada. Por esse motivo e integrando a temática 

das atividades desenvolvidas no âmbito das iniciativas empresariais, existe um ponto 
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dedicado à temática da formação profissional (3.1.2 – Formação Profissional) e um ponto 

dedicado a todas as restantes iniciativas levadas a cabo por este departamento (3.1.1 – 

Projetos). 

3.1.1 - Projetos 
Durante o ano de 2019, o acordo de parceria Portugal 2020 apresentou a dinâmica 

espectável para o Associativismo Empresarial, apresentando um número de avisos de 

abertura de concurso nos quais as Associações Empresariais foram elegíveis de acordo 

com as necessidades. Devido a esta situação foram elaboradas 4 candidaturas por parte 

do NERBE/AEBAL durante o referido ano (uma delas na área da formação e por isso 

incluída no ponto “3.1.2 – Formação Profissional” do presente Relatório). A Associação 

também continuou a implementar os projetos que transitaram de anos anteriores. 

 

I. Projetos candidatos em 2019: 

Denominação do Projeto: ALENTEJO EXPORT + 2.0 

Âmbito do Projeto: Internacionalização / Parceria 

Financiamento: ALENTEJO 2020, Domínio – Competitividade e Internacionalização  

Descrição: Candidatura submetida ao SIAC – Sistema de Incentivos às Ações Coletivas, 

assentando numa parceria constituída pelo NERE – Núcleo Empresarial da Região de 

Évora (beneficiário principal), o NERBE/AEBAL e o NERPOR – Núcleo Empresarial da 

Região de Portalegre. O projeto tem como objetivo central potenciar a 

internacionalização das PME da Região Alentejo, através da implementação de 

mecanismos inovadores na prospeção, conhecimento e acesso aos mercados 

internacionais e de estímulo a iniciativas coletivas inovadoras que potenciem a 

internacionalização dos bens e serviços produzidos na região, assente na estratégia 

regional de especialização inteligente (RIS3). Este projeto foi submetido em Junho de 

2019 e aguarda-se a aprovação por parte do ALENTEJO 2020. A sua implementação 

decorrerá durante os anos de 2020 e 2021. 
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II. Projetos candidatados em 2019 e que iniciaram a sua implementação no mesmo 

ano 

Denominação do Projeto: INOVAR+ 2.0 

Âmbito do Projeto: Qualificação / Parceria 

Financiamento: ALENTEJO 2020, Domínio – Competitividade e Internacionalização  

Descrição: Candidatura submetida ao SIAC – Sistema de Incentivos às Ações Coletivas, 

assentando numa parceria constituída pelo NERPOR (beneficiário principal), o 

NERBE/AEBAL, o NERE e o NERSANT. O Projeto tem como objetivo central o reforço da 

capacidade empresarial de PME da Região para o desenvolvimento de processos de 

Inovação, estimulando práticas de cooperação e competição, sensibilizando e 

capacitando as PME para os fatores críticos de competitividade nos domínios da 

inovação, assentes nos Domínios de Especialização da RIS3 Alentejo. Este projeto foi 

aprovado em Julho de 2019 por parte do ALENTEJO 2020 e a sua implementação 

decorrerá até Outubro de 2021. 

 

Denominação do Projeto: BUSINESS+ 2.0 

Âmbito do Projeto: Espirito Empresarial / Parceria 

Financiamento: ALENTEJO 2020, Domínio – Competitividade e Internacionalização  

Descrição: Candidatura submetida ao SIAC – Sistema de Incentivos às Ações Coletivas, 

assentando numa parceria constituída pelo NERE (beneficiário principal), o NERBE/AEBAL, 

o NERPOR e o NERSANT. O Projeto tem como objetivo central a promoção do espírito 

empresarial através da dinamização do empreendedorismo qualificado e criativo, com 

vista à concretização de novas empresas assentes nos Domínios de Especialização da RIS3 

Alentejo. Este projeto foi aprovado em Julho de 2019 por parte do ALENTEJO 2020 e a sua 

implementação decorrerá até Setembro de 2021. 
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III. Projetos implementados que transitaram de 2018: 

 

Denominação do Projeto: CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO 

Âmbito do Projeto: Recursos Humanos 

Financiamento: Alentejo 2020  

Descrição: Foi implementada uma candidatura a esta tipologia em 2019 que tinha sido 

alvo de candidatura no ano anterior ao IEFP – Instituto de Emprego e Formação 

Profissional. Este projeto contempla a inserção de um funcionário com as funções de 

polivalente, realizando tarefas de manutenção e limpeza das instalações, estafeta, etc. No 

âmbito da operação o colaborador previsto foi integrado na Associação em Março de 

2019 e prevê-se a sua manutenção até à conclusão deste projeto, em Março 2020. 

 

Denominação do Projeto: CIBT/NERBE – Centro de Incubação de Base Tecnológica 

Âmbito do Projeto: Infraestruturas 

Financiamento: Alentejo 2020  

Descrição: Operação individual consubstanciada num Protocolo de Parceria entre o 

NERBE/AEBAL, o Centro de Biotecnologia Agrícola e Agroalimentar do Alentejo (CEBAL), o 

Centro Operativo e de Tecnologia de Regadio (COTR) e o Instituto Politécnico de Beja 

(IPBeja). Este projeto tem como principais objetivos promover a densificação do tecido 

empresarial do Alentejo, sobretudo em áreas tecnológicas e/ou com elevada 

incorporação de conhecimento, com mais criação de valor e emprego qualificado e dar 

resposta às lacunas identificadas nos diversos diagnósticos e estratégias regionais, que 

apontam para a necessidade de promover o apoio ao desenvolvimento e consolidação de 

novas empresas. O projeto prevê a adaptação de um dos pavilhões das instalações da 

Associação num Centro de Incubação de Base Tecnológica com 13 espaços de incubação 

física, um espaço de coworking, salas de formação / reuniões, espaços de trabalho e 

reuniões informais, etc. O projeto foi aprovado em Agosto de 2019 e terá um prazo 

máximo de implementação de 24 meses. 
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Denominação do Projeto: INTERNACIONALIZAÇÃO DOS 

RECURSOS SILVESTRES 2020 

Âmbito do Projeto: Internacionalização / Parceria 

Financiamento: ALENTEJO 2020, Domínio – 

Competitividade e Internacionalização  

Descrição: Candidatura submetida ao SIAC – Sistema de Incentivos às Ações Coletivas, 

assentando na Estratégia de Eficiência Coletiva de Valorização dos Recursos Silvestres do 

Alentejo (PROVERE) e numa parceria constituída pelo NERBE/AEBAL (beneficiário 

principal), a Turismo do Alentejo - ERT, a ARPTA - Agência Regional de Promoção Turística 

do Alentejo, a ADCMoura - Associação para o Desenvolvimento do Concelho de Moura e 

a ACIECALM - Associação Comercial, Industrial e Empresarial do Concelho de Almodôvar. 

O Projeto tem como objetivo central promover a competitividade da fileira dos Recursos 

Silvestres do território do Alentejo, através do desenvolvimento e dinamização de um 

programa de qualificação para a internacionalização desta fileira, como iniciativa 

sustentável centrada no Território. Este projeto foi submetido em Março de 2018 e foi 

aprovado em Setembro por parte do ALENTEJO 2020 e a sua implementação decorrerá 

até Novembro de 2020. 

 

Denominação do Projeto: ALENTEJO GLOBAL EXPORT 

Âmbito do Projeto: Internacionalização / Parceria 

Financiamento: ALENTEJO 2020, Domínio – Competitividade e Internacionalização  

Descrição: Candidatura submetida ao SIAC – Sistema de Incentivos às Ações Coletivas, 

assentando numa parceria constituída pelo NERBE/AEBAL (beneficiário principal), o NERE 

– Núcleo Empresarial da Região de Évora e o NERPOR – Núcleo Empresarial da Região de 

Portalegre. Este projeto tem como objetivo central potenciar o sucesso da 

internacionalização das PME's da região do Alentejo, no centro e norte da Europa, através 

do desenvolvimento e consolidação de mecanismos inovadores na prospeção, 

conhecimento e acesso a mercados internacionais e do estímulo a iniciativas coletivas 

inovadoras, através de processos colaborativos de internacionalização, da partilha de 

conhecimento e capacitação das PME para a internacionalização. Este projeto foi 
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submetido em Março de 2018 e foi aprovado em Setembro por parte do ALENTEJO 2020 

e a sua implementação decorrerá até Dezembro de 2020. 

 

Denominação do Projeto: ALQUEVA, UMA NOVA 

TERRA DE OPORTUNIDADES 

Âmbito do Projeto: Internacionalização / Parceria 

Financiamento: ALENTEJO 2020, Domínio – Competitividade e Internacionalização  

Descrição: Candidatura submetida ao SIAC – Sistema de Incentivos às Ações Coletivas, 

assentando numa parceria constituída pelo NERBE/AEBAL (beneficiário) e EDIA – Empresa 

de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva (parceiro não executor). Este projeto 

tem como objetivos aumentar o reconhecimento internacional coletivo de bens e serviços 

produzidos na área de influência do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva 

(EFMA), assim como a captação de investimento externo para a Região, potenciar 

indiretamente o sucesso da internacionalização das PME’s localizadas neste território, 

aumentar o conhecimento sobre os mercados externos e incrementar as iniciativas 

coletivas de cooperação interempresarial, tendo por base os Domínios de Especialização 

do Alentejo. Este projeto foi submetido em Março de 2018 e foi aprovado em Setembro 

por parte do ALENTEJO 2020 e a sua implementação decorrerá até Setembro de 2020. 

 

IV. Outras iniciativas 

Denominação da iniciativa: 2ª EDIÇÃO DO PRÉMIO ECONOMIA CIRCULAR NAS EMPRESAS 

DO BAIXO ALENTEJO E LITORAL   

Descrição: pelo segundo ano consecutivo o NERBE/AEBAL, em 

parceria com a CCDR Alentejo, promoveu a 2ª edição do Prémio Economia Circular nas 

Empresas do Baixo Alentejo e Litoral, que visou:  

 Premiar e reconhecer boas práticas empresariais de economia circular no Baixo 

Alentejo e Litoral; 

 Reforçar a competitividade empresarial com recurso à aplicação de práticas de 

circularidade; 

 Alertar, sensibilizar e consciencializar o tecido empresarial e a sociedade civil, em 

geral, para a importância da economia circular; 
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Este prémio permitiu identificar boas práticas empresariais na área da economia circular 

e premiar e divulgar projetos e parcerias que contribuem para a sensibilização da 

temática da economia circular, através da atribuição de um premio pecuniário. 

A empresa premiada foi a NCCavaco, Unipessoal, Lda, com o projecto  “Redução do 

impacto ambiental e valorização de subprodutos, resultantes da produção de queijo 

(sorelho) e da produção de suínos (estrumes e chorumes). 

 

3.1.2 – Formação Profissional 
No âmbito da formação profissional podemos dividir as atividades realizadas pela 

Associação em 3 tipos, a Ações Individuais de Formação Profissional, os Projetos de 

Formação-Ação em que os destinatários são as empresas e a Formação Interna para 

colaboradores do NERBE/AEBAL. 

 

II. Ações Individuais de Formação Profissional 

A Associação durante o ano 2019 disponibilizou e realizou formação aos trabalhadores 

das empresas associados do NERBE/AEBAL. Nesse sentido as ações de formação 

certificada desenvolvidas durante o ano foram as seguintes: 

Nº de 

Ações

Higiene e Segurança no

Trabalho na Restauração-

Noções Básicas

Identificar as normas e

procedimentos de segurança e

higiene na restauração (a nivel

pessoal, espaços, equipamentos

e instalações)

1 - 862 8

Formação em Medidas de

Autoproteção à Equipa de

Segurança

Formação da equipa de

segurança (1ª intervenção,

evacuação e primeiros socorros)

1 - 862 7

Organização da Segurança:

Prevenção de Incendios

Habilitar os formandos com

conhecimentos que lhes

permitem intervir no combate a

incêndios

1 - 862 4

3 - - -Total

Objectivos UFCD

Area de

Educação 

Formação

Nº horasAção
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Inicio Fim
H M Total

Higiene e Segurança no Trabalho

na Restauração-Noções Básicas
05/09/2019 06/09/2019 862 8 1 3 4 32 1

Formação em Medidas de

Autoproteção à Equipa de

Segurança

30/10/2019 30/10/2019 862 7 13 0 13 91 1

Organização da Segurança:

Prevenção de Incendios
19/11/2019 19/11/2019 862 4 12 7 19 76 10

26 10 36 199 12

Volume de

Formação

Nº 

empresas 

envolvidas

Ação

Total

Data Area de

Educação 

Formação

Nº horas

Nº Formandos

Indicadores Físicos da Atividade Formativa desenvolvida 

 

III. Projetos de Formação-Ação 

 

Denominação do Projeto: MOVE PME Formação-Ação para Microempresas e PME’s (1ª 

fase) 

Âmbito do Projeto: Formação – Ação para PME 

Financiamento: POCI, Domínio – Competitividade e Internacionalização 

Descrição: Candidatura apresentada em Junho de 2016 ao Programa Operacional da 

Competitividade e Internacionalização do Portugal 2020 no âmbito Projetos Conjuntos 

Formação Ação FSE. Este projeto foi aprovado em Novembro do mesmo ano e tem como 

objetivo geral “aumentar a capacidade de gestão das empresas participantes 

promovendo a reorganização, a inovação e a mudança, bem como a qualificação dos seus 

recursos humanos em domínios relevantes”. Pretende-se proceder a mudanças 

organizacionais nas empresas participantes ao nível da gestão estratégica e operacional, 

dos modelos de negócios, dos processos, das abordagens aos mercados interno e 

externo, das formas de financiamento empresarial entre outros. O Projeto visa a 

intervenção estruturada em PME’s que apresentam soluções comuns e coerentes face a 

problemas e oportunidades a explorar no quadro dessas empresas. Como resultado do 

Diagnóstico elaborado estruturou-se a intervenção em 2 temáticas (Internacionalização 

13 empresas; Economia Digital e TIC 15 empresas). Este projeto tem como organismo 
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intermédio a AIP/CCI e teve o seu início no 1º trimestre de 2017 e a sua conclusão em 

Junho de 2019. 

 

Denominação do Projeto: MOVE PME Formação-Ação para Microempresas e PME’s (2º 

ciclo) 

Âmbito do Projeto: Formação – Ação para PME 

Financiamento: POCI, Domínio – Competitividade e Internacionalização 

Descrição: Candidatura apresentada em Maio de 2019 ao Programa Operacional da 

Competitividade e Internacionalização do Portugal 2020 no âmbito Projetos Conjuntos 

Formação Ação FSE. Este projeto apresenta os mesmos objetivos e características de 

intervenções nas empresas do projeto implementado pela Associação no âmbito da 

mesma tipologia e concluído em Junho de 2019. Como resultado do diagnóstico que 

antecedeu a submissão do projeto, estruturou-se e candidatou-se a intervenção em 3 

temáticas (Capitalizar: otimização de recursos financeiros - 12 empresas; Economia Digital 

- 12 empresas e Organização e gestão - 12 empresas). Este projeto terá a sua 

implementação durante 24 meses, tem como organismo intermédio a AIP/CCI e 

aguardamos a sua aprovação durante o 1º trimestre de 2020. 

 

Formação Interna 

Um dos técnicos da Associação frequentou uma acção de formação na área da Segurança 

e Higiene no Trabalho, sob a temática “Organização da Segurança: Prevenção de 

Incêndios”, com a duração de 4 horas e 4 módulos de 4 horas do “Ciclo de Workshops – 

Aprender a Exportar”. 

Um outro técnico da Associação frequentou todos os módulos do “Ciclo de Workshops – 

Aprender a Exportar”, ou seja 8 módulos de 4 horas, perfazendo um total de 32 horas de 

formação durante o ano 2019.  

 

3.2 - Departamento de Desenvolvimento Regional  
Este departamento tem como principal preocupação o debate e concretização das 

grandes opções do desenvolvimento da Região, intervindo e interagindo ativamente no 

mesmo. 
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Neste âmbito o NERBE/AEBAL integrou, no ano 2019, as várias entidades existentes de 

fomento do Desenvolvimento Regional, tomando posições públicas sobre os projetos 

estruturantes da Região. 

Neste sentido, este departamento debruçou a sua atenção sobre as seguintes temáticas: 

 

1. Projeto Alqueva 

O NERBE/AEBAL durante o ano 2019 continuou no seu propósito de afirmação do EFMA 

como um dos principais projetos estruturantes nacionais, pois é entendimento da 

Associação que este projeto, que alterou o paradigma regional, tornando o Alentejo 

numa das regiões mais competitivas de Portugal no sector agrícola, ainda possui um 

potencial de exploração enorme que ainda carece de ser aproveitado e desbravado. 

Acredita o NERBE/AEBAL que o projeto, apesar da influência que possuí atualmente na 

economia regional, poderá ser um dos motores de desenvolvimento do País, aumentando 

o seu contributo para o equilíbrio da balança comercial portuguesa. 

As principais preocupações da Associação durante o ano 2019 foram, por um lado, a 

efetivação das obras do plano de expansão do perímetro de rega do Alqueva, ou seja, os 

novos 50 mil hectares e o investimento a eles agregado e por outro lado, os apoios 

concedidos e a conceder por parte do PDR aos investimentos privados que as empresas 

têm realizado, com isso criando riqueza e emprego. 

É neste sentido também que o NERBE/AEBAL durante o ano 2019 continuou a cimentar o 

desenvolvimento de projetos em parceria com a EDIA – Empresa de Desenvolvimento e 

Infra-Estruturas do Alqueva, S.A. para alavancar a componente de comunicação do 

projeto, a captação de investimento e para fomentar a internacionalização das empresas 

localizadas na área de influência deste projeto (ver ponto 3.1.1). 

Desta forma, a Associação continuou também atenta ao desenvolvimento deste projeto 

de forma a contribuir para que esta reserva estratégica de água se assuma cada vez mais 

como um projeto estruturante não só regional como nacional. 

Durante o ano de 2019 foram também realizadas reuniões com várias entidades 

competentes, nas quais o NERBE/AEBAL realçou a importância do projeto e a necessidade 

de agregar esforços no sentido de serem disponibilizadas condições para que o EFMA 

consiga alcançar todos os objetivos estratégicos estipulados para o aproveitamento 

daquela infraestrutura. 
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2. Acessibilidade sustentável do Alentejo nas ligações nacional e internacional  

O NERBE/AEBAL em 2018 constituiu-se como uma das entidades dinamizadoras e 

subscritoras da “Plataforma Alentejo”. Esta plataforma tem como objetivos estratégicos 

consubstanciados na “Estratégia Integrada de Acessibilidade Sustentável do Alentejo nas 

ligações Nacional e Internacional” os quais, sendo da maior importância para o 

desenvolvimento sustentável de todo o Alentejo, são, sobretudo, estratégicos e 

estruturantes para o País e para as ligações deste ao hinterland espanhol e à Europa. Daí 

a proposta no sentido da sua inscrição como projetos de interesse nacional no PNPOT 

(versão 2018) e inscrição como investimentos prioritários no PNI2030, atendendo à sua 

natureza de interesse nacional. Assumem-se com particular importância para a 

“Plataforma Alentejo” projetos como a ligação ferroviária SINES-CAIA por BEJA, 

considerar o Aeroporto Internacional do Alentejo/Beja como parte do sistema 

aeroportuário nacional e criar as condições para o seu normal funcionamento, a 

eletrificação e modernização da Linha Ferroviária SINES-ERMIDAS-OURIQUE/ FUNCHEIRA 

(ligação estratégica ao Algarve) - BEJA-CASA BRANCA/ÉVORA-CAIA-PORTALEGRE-

ABRANTES (articulação em exploração e segurança da Linha do Alentejo com a Linha do 

Leste e ramal de Cáceres/Madrid), a conclusão das obras da A26 que liga a A2 ao 

Aeroporto Internacional do Alentejo/Beja, o inicio da Ligação da A6 à A23 (Estremoz – 

Portalegre - Nó de Niza/A23) e o lançamento de um concurso público para os estudos e 

projetos que integre os Projetos de Execução finais para a eletrificação e modernização 

da Linha Ferroviária do Alentejo e ramais de NEVES-CORVO e ALJUSTREL e para a 

modernização e eletrificação da Linha do Leste entre ABRANTES, PONTE DE SÔR, 

PORTALEGRE e ELVAS/CAIA, incluindo os terminais ferroviários em Vendas Novas, Évora e 

região de Estremoz (mármores). 

Assim, o NERBE/AEBAL assumiu-se como um dos membros ativos da “PLATAFORMA 

ALENTEJO” no desenvolvimento das suas atividade que, acredita-se, irão contribuir para o 

desenvolvimento não só do Alentejo como de todo o País. 

 

3. Internacionalização da Economia Regional 

Com base nos diversos indicadores e análises económicas a recuperação económica observada 

em Portugal deve-se em boa parte à atividade exportadora do tecido empresarial português. O 



 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019                                                                           26  

NERBE/AEBAL apresenta um histórico de atividade desenvolvida no âmbito desta temática, não só 

através de projetos individuais como em projetos em parceria com outras entidades. O ano 

2019, não foi exceção e a Associação manteve o foco nos mercados internacionais, pois 

são indiscutíveis as oportunidades que estes apresentam para os bens e serviços 

transacionáveis do Alentejo. Desta forma o NERBE/AEBAL continuou a apoiar as empresas 

da Região a iniciarem os seus processos de internacionalização e a aumentar o seu 

volume de negócios internacional, através do seu Gabinete de Apoio à 

Internacionalização e através dos projetos da Associação dedicados a este tema (vide 

ponto 3.1.1). 

 

4. Colaboração com Autarquias e entidades que influenciam o desenvolvimento da 

Região 

No ano 2019, o NERBE/AEBAL continuou a desenvolver parcerias e colaborações com as 

Autarquias locais e com as entidades que influenciam o desenvolvimento regional, de 

forma a desenvolver uma estratégia integrada e uma visão única do desenvolvimento da 

Região de forma que esta possa dispor de melhores condições económicas e socias para 

os que nela residem e que nela desenvolvem a sua atividade empresarial. Este 

departamento tem como principal preocupação o debate e concretização das grandes 

opções do desenvolvimento da Região, intervindo e interagindo ativamente no mesmo. 

Neste âmbito o NERBE/AEBAL integrou, no ano 2019, as várias entidades existentes de 

fomento do Desenvolvimento Regional, tomando posições públicas sobre os projetos 

estruturantes da Região. 

 

 

3.3 - Departamento de Comunicação e Eventos  
 

Comunicação 

O departamento em termos de comunicação, continuou a consolidação da presença do 

NERBE/AEBAL nos meios de comunicação digital, através da dinamização do website, da 

newsletter NERBE/AEBAL, e do reforço da presença nas redes sociais (Facebook e 

Instagram), ao nível das melhores práticas neste domínio. 

No comunicação realça-se: 
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 Edição e envio de 36 comunicações aos Associados; 

 Gestão do website do NERBE/AEBAL; 

 Atualização permanente dos conteúdos estáticos das diversas áreas que o 

compõem; 

 Produção e edição de artigos, preparados pelos vários departamentos do 

NERBE/AEBAL; 

 Gestão de Redes Sociais - Facebook – 51 posts e 1212 seguidores, Instagram – 39 

publicações e 251 seguidores; 

 Produção de 12 edições da Newsletter NERBE/AEBAL; 

 

Eventos 

O Departamento promoveu durante o ano de 2019 os seguintes eventos: 

 

1. Patrimónios do Sul  

O NERBE/AEBAL esteve presente, com o seu stand promovendo as suas actividades, no 

evento “Patrimónios do Sul” que decorreu entre 11 e 13 de Outubro em Beja. 

“Patrimónios do Sul” é uma feira que promove a identidade do território do sul do país ao 

nível económico, cultural e turístico. 

Os vinhos, os produtos agroalimentares, o turismo, a biodiversidade, as artes e ofícios, a 

gastronomia, a caça e a pesca, a tradição taurina e as aves foram as atividades em 

destaque. 

 

2. Beja Merece + | Deslocação a Bruxelas  

O Presidente do NERBE/AEBAL, esteve em representação do NERBE/AEBAL, nos dias 11 e 

12 de Novembro, na comitiva do movimento cívico “Beja Merece +”, que se deslocou a 

Bruxelas, a convite da eurodeputada Maria da Graça Carvalho, para reuniões com 

eurodeputados e outros responsáveis de instituições europeias. 
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Imagem 1 – Deslocação a Bruxelas | Beja Merece + 

 

3. Jantar de Natal Solidário 

No dia 10 de Dezembro de realizou-se o Jantar de Natal Solidário, organizado pelo 

NERBE/AEBAL, nas suas instalações. 

O jantar teve um cariz solidário em benefício do Centro de Acolhimento a Buganvília, o 

qual gerou um donativo de 5.750,00€. 

 

Imagem 2 – Jantar de Natal Solidário 

 

4. Fórum Empresarial 

O NERE em parceria com o NERBE/AEBAL e o NERPOR realizaram no dia 10 de Dezembro, 

nas instalações do NERE, em Évora o Fórum Empresarial. 
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5. Workshops / Seminários / Sessões de Esclarecimento / Sessões de Trabalho 

O Departamento realizou Workshops / Seminários / Sessões de Esclarecimento de 

temáticas de interesse para os associados do NERBE/AEBAL. Os mesmos foram da 

organização do NERBE/AEBAL ou em parceria com instituições regionais ou nacionais. 

 

a) Plataforma Alentejo | Sessão Debate | Juntos por Beja, pelo Alentejo, por 

Portugal 

A Plataforma Alentejo organizou no dia 26 Janeiro, no auditório da Biblioteca 

Municipal de Beja, uma Sessão Debate, inserida na campanha pública sob o lema 

“PLATAFORMA ALENTEJO: JUNTOS POR BEJA, PELO ALENTEJO, POR PORTUGAL”. 

O NERBE/AEBAL parceiro do movimento marcou presença como orador por o 

Presidente de Direção. 

 

b) Workshop | Direito Laboral 2019 | Novidades e Principais Regras 

Realizou-se dia 19 de Março, nas instalações do NERBE/AEBAL, um Workshop, 

subordinado ao tema Direito Laboral 2019. 

A formação teve a duração de 4 horas, e incidiu na área do Direito do Trabalho e dos 

Recursos humanos de forma a ser actualizada, no sentido de responder aos 

problemas concretos das empresas e de encontrar soluções rápidas e adequadas. 

 

c) Sessão de Capacitação PME 

Realizou-se dia 03 de Maio, nas instalações do NERBE/AEBAL, uma sessão de 

Capacitação PME, organizada pela a ADRAL e o PACT (Parque do Alentejo de Ciência 

e Tecnologia) em parceria com o NERBE/AEBAL.  

A ação de capacitação e transferência de conhecimento para as PME visou a melhoria 

dos processos de qualificação e aproximação às cadeias de fornecimento de 

empresas âncora na região Alentejo.  

 

d) Conselho Regional da CCDR Alentejo 

O Conselho Regional da CCDR Alentejo, com o apoio do NERBE/AEBAL, reuniu-se, 

extraordinariamente, no dia 02 de Maio, em Beja, no auditório do NERBE/AEBAL. 
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Neste encontro, em que marcou presença o ministro das Infraestruturas e da 

Habitação, Pedro Nuno Santos, o objetivo foi discutir a estratégia para os 

investimentos estruturantes da região Alentejo, em particular, os que estão 

relacionados com o PNI 2030, marcaram presença os presidentes das Comunidades 

Intermunicipais do Alentejo, os autarcas da região, a Plataforma Alentejo e outros 

Movimentos que reivindicam, melhores acessibilidades para a região. 

 

Imagem 3 – Conselho Regional da CCDR Alentejo | Ministro das Infraestruturas e da 

Habitação 

 

e) Sessão de Esclarecimento | SI Inovação | Recursos Humanos Altamente 

Qualificados em PME 

A Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional do Alentejo, em 

colaboração com o NERBE/AEBAL promoveram, uma sessão de divulgação do " SI 

Inovação e Recursos Humanos Altamente Qualificados em PME”, no dia 11 de Julho, 

nas instalações do NERBE/AEBAL. 

 

f) Plataforma Alentejo | Convenção | Geografia das Acessibilidades e as 

Infraestruturas do Alentejo 

O movimento Plataforma Alentejo, organizou em 12 de Setembro em Évora, no 

auditório da CCDR Alentejo, a Convenção "GEOGRAFIA DAS ACESSIBILIDADES E AS 

INFRAESTRUTURAS DO ALENTEJO”. 
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O NERBE/AEBAL fez-se representar pelo Dr. Luís Vasco Borba, Vice-Presidente do 

NERBE/AEBAL, moderador do Tema 2 –“INFRAESTRUTURAS DE ACESSIBILIDADE 

FERROVIÁRIAS E RODOVIÁRIAS – sua importância estratégica e prioridades”. 

 

Imagem 4 – Convenção - Geografia das Acessibilidades e as Infraestruturas do 

Alentejo | Vice-Presidente do NERBE/AEBAL Dr. Luis Borba 

 

g) Reunião de Trabalho | O Futuro do Baixo Alentejo | Candidatos Legislativas 2019 

Foi realizado pelo NERBE/AEBAL no dia 13 de Setembro, nas suas instalações uma 

sessão de trabalho, com os candidatos às legislativas 2019, pelo círculo de Beja, 

subordinado ao tema “O Futuro do Baixo Alentejo”. 

Esta iniciativa visou o debate sobre as temáticas das Infraestruturas (sub-temas 

Rodovia e Ferrovia); Pessoas (sub-temas Saúde e Educação); Economia (sub-temas 

Cluster Aeronáutico e Agro Negócios), com grupos de trabalho e a seleção de duas 

medidas por cada um dos sub-temas que reuniram maior consenso. 
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Imagem 5 – O Futuro do Baixo Alentejo | Candidatos Legislativas 2019 

 

h) Ciclo de Workshops  | Negócios no Mundo 

O NERBE/AEBAL em parceria com a AIP - Associação Industrial Portuguesa, e em 

colaboração com a Nova School of Business & Economics, promoveram nos meses de 

Outubro e Novembro, 8 sessões do ciclo de workshops 'Aprender a Exportar' (16 Out 

| 23 Out | 30 Out | 06 Nov), que teve lugar nas instalações do NERBE/AEBAL. 

Esta iniciativa pretendeu dotar os participantes de informação e ferramentas práticas 

que acrescentem conhecimentos essenciais para a internacionalização das PME, 

analisando as suas necessidades, processos e riscos associados e apoiando-as na 

definição das suas estratégias de expansão. 

 

i) I Encontro Empreendedorismo e Emprego | a realidade territorial 

A Plataforma Supraconcelhia do Baixo Alentejo, da qual o NERBE/AEBAL é parceiro, 

realizou em 30 de Outubro, no auditório da EDIA, em Beja, o I Encontro, subordinado 

ao tema “Empreendedorismo e Emprego - a realidade territorial”. 

Com a realização deste Encontro pretendeu-se promover o debate e reflexão sobre a 

importância do empreendedorismo no desenvolvimento de competências para a 

inclusão social e promoção do desenvolvimento social e comunitário. 

O NERBE/AEBAL fez-se representar no evento, nomeadamente na sessão de abertura 

efectuada pelo seu Presidente da Direção, e no II Painel “Empreendedorismo, 
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Emprego, Formação – a realidade do Baixo Alentejo”, como orador por um dos seus 

Adjuntos de Direção. 

 

j) Workshop | Incentivos Fiscais e Financeiros 

O NERBE/AEBAL e a PWC organizaram no dia 02 de Dezembro, nas instalações do 

NERBE/AEBAL, um Workshop subordinado o tema “Incentivos Fiscais e Financeiros”. 

Foram abordados diversos temas, nomeadamente: Benefícios ao investimento; 

Benefícios à contratação; Benefícios à capitalização; Benefícios relacionados com a 

territorialidade; e Sistema de incentivos. 

 

k) Sessão de Esclarecimento | Internacionalização dos Recursos Silvestres 2020 

O NERBE/AEBAL, em parceria com a ACIECALM, ADC MOURA, ARPTA, ERT ALENTEJO 

e os Municípios de Almodôvar e Mértola, realizaram duas sessões de esclarecimento 

no dia 11 de Dezembro, pelas 10h30m, no Museu Alberto Gordillo, em Moura, e 

pelas 16h00m, no Fórum Cultural/Convento em Almodôvar. 

O projecto INTERNACIONALIZAÇÃO DOS RECURSOS SILVESTRES 2020, que visa apoiar 

as empresas através do desenvolvimento de um programa de apoio à 

Internacionalização dos Recursos Silvestres do Alentejo, destina-se a empresas que 

produzem e/ou comercializam produtos e serviços da fileira dos Recursos Silvestres, 

sediadas no Alentejo, nomeadamente apicultura, cogumelos, figo-da-índia, 

medronho, plantas aromáticas e medicinais, recursos cinegéticos e recursos 

piscícolas de águas interiores e pretendam internacionalizar a sua atividade, para os 

mercados de Alemanha, Espanha, França e/ou Holanda. 
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Imagem 6 – Internacionalização dos Recursos Silvestres 2020 

Presidente da CM de Almodôvar  

 

 

Atividade do Departamento 

 

Ao analisar o gráfico de atividades do departamento de comunicação e eventos, podemos 

constatar que em relação aos últimos anos não se verificou alterações significativas, 

conforme previsto no Plano de Atividades do ano de 2019. 

Em termos de comunicação, houve uma redução, no número de comunicações 

efectuadas, apostando na consolidação da presença do NERBE/AEBAL nos meios de 

comunicação digital, através da dinamização do website e da newsletter NERBE/AEBAL, e 
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do reforço da presença nas redes sociais (facebook e instafram), ao nível das melhores 

práticas neste domínio. 

Os meios formais e informais de comunicação do NERBE/AEBAL foram constantemente 

alvo de intervenção, visando o aperfeiçoamento, harmonização e melhoria de conteúdos 

e imagem. No website NERBE/AEBAL (www.nerbe.pt) foi permanentemente actualizada a 

informação das atividades do NERBE/AEBAL e informação geral a todos os seus 

utilizadores. De forma a permitir um acesso mais fácil e intuitivo, esta previsto no ano de 

2020 o lançamento de um actualizado website do NERBE/AEBAL.  

Os meios informais de comunicação, Facebook e Instagram, destinados, 

predominantemente, a dar a conhecer a intervenção do NERBE/AEBAL, foram. 

permanente actualizados e reforço a sua presença. 

No ano de 2019 o NERBE/AEBAL organizou / participou em 4 eventos, de destacar a 

organização do Jantar Solidário do NERBE/AEBAL, pelo terceiro ano consecutivo, em 

2019, em benefício do Centro de Acolhimento a Buganvília. 

Em relação aos workshops / seminários / sessões de esclarecimento / sessões de 

trabalho”, o NERBE/AEBAL organizou, individualmente ou em parceria 12 eventos, 

número semelhante de eventos comparativamente ao ano de 2018, o que julgamos ser 

satisfatório dada a adesão de participantes.  

Por fim, é de realçar a publicação mensal da newsletter NERBE/AEBAL, que tem como 

objectivo disponibilizar um resumo da actividade do NERBE/AEBAL, e demais temas de 

interesse para os seus associados. 

 

3.4 - Departamento Apoio ao Associado 
Este departamento tem como principal objetivo apoiar os empresários a ultrapassarem as 

dificuldades com que se deparam na sua atividade, através da criação de 

instrumentos/parcerias/protocolos que facilitem a vida empresarial. 

Neste âmbito, o NERBE/AEBAL deu apoio aos empresários através das respostas/soluções 

a questões apresentadas, facultou informação sobre legislação em vigor, informação 

sobre incentivos, licenciamentos, etc., através dos seus Serviços ou do encaminhamento 

para outras entidades.  
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Em relação á carteira de sócios, tem-se feito um grande esforço, de forma a dar a 

conhecer o NERBE/AEBAL e a desenvolver atividades e projetos de interesse para as 

empresas da área de intervenção da Associação. 

De forma a diminuir os custos de estrutura dos associados, a Associação continuou a 

promover os protocolos existentes com entidades terceiras, e a fazer novos contactos, 

para potenciais novos protocolos, sempre visando vantagens financeiras para os 

associados. 

Este departamento funciona como uma extensão dos restantes departamentos, sendo 

que as atividades desenvolvidas nos demais, para além de terem como objetivo o 

desenvolvimento empresarial da região, têm a finalidade de servirem os associados do 

NERBE/AEBAL em particular. 
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Empresas Associadas a 31 de Dezembro 2019 

 

A 
A Executante, Lda 
A. Cano - Associados, SA 
A.C.M., Unipessoal, Lda  
Adega Coop.Vidigueira, Cuba e 
Alvito, Crl 
Alexandra Cortez, Unip., Lda 
ADRAL, SA 
Agro121, Lda 
Agropax, Lda 
Agro Peças Progresso 
Bejense,Lda 
Águas Públicas do Alentejo, SA 
Al Capote, Soc. Unip., Lda 
Aleksandr, Matvei & Dmitrii 
Strygin, Lda 
Alentejo Still Fresh, Lda 
Alentubo, SA 
Alexandre Frade, Lda 
Algardata, SA 
Almabio, CRL 
Alquimed, Lda 
Álvaro Manuel Bagulho Martins 
Álvaro Ragageles, Unip., Lda 
Alves & Proença, Lda 
Amazing Options, Lda 
António F. Silva, Lda 
António F. Felizardo e Francisco 
M. Felizardo 
António J. Gonçalves de Sousa 
António Manuel Baioa Lança 
ARNAL , S.A. 
Assoc. Columbófila Distrito Beja 
Assoc. Agric. do Baixo Alentejo 
Associação Lendias D’Encantar 
ADPMertola 
Augusto M. Francisco Casadinho 
Auto Salúquia Beja, Lda 
 

 

B 
BBB Motores, Unipessoal, Lda 
Bejalar, Lda 
Belchior, Lda 
BOUTIGEST, S.A. 
Botelho & Filho, Lda 
 
 

C 
C.I.B. – Cons.Imob. de Beja, Lda 
Caixa de Crédito Agr. Mútuo de 
Beja e Mértola 
Canudo Lança, Lda 
Carlos & Guerreiro, Lda 
Carlos Louzeiro, Lda 
Carpintaria Mecânica "Os Três 
Irmãos", Lda 

Cartuchos Sulbeja, Lda 
Casa Agrícola Santos Jorge, S.A. 
Casa Cubaixo, Lda 
CEBAL 
Centro de Radiologia de Beja, Lda 
Centro Operativo e Tecnologias 
de Regadio 
Centro S. C. Imaculada Conceição 
de Salvada 
CERCIBEJA 
CEVRM 
Clinica Médica Dentária, Dr.ª M. 
Jesus Borges, Lda 
Clinica Médica José Barriga, Lda 
Cloudalentejo, Lda 
Clube dos Sorrisos 
CMRF, Unipessoal, Lda 
Cocas Produções, Lda 
COFRAL  
CONFORPACK, Lda 
Const. Moinhos de Sta Maria, Lda 
Construções Pinelense, Lda 
Construções SolBragança,Lda 
Contecnicasul, Lda 
Coop. Prod. Cons. Proletário 
Alentejano, Crl 
Coop. Agrícola de Moura e 
Barrancos, Crl 
Coop. Agrícola de Vidigueira, Crl 
Corrente Activa, Lda 
Cross BJA, Lda 
 
 

D 
De Branco, Lda 
Dieselbeja, Lda 
DIMFARM, Lda 
Diogo Garcia Ferreira, Lda 
 
 

E 
EDIA, S.A 
EDP - Distribuição Energia, S.A. 
Electrificadora H. Diogo, Lda 
EMAS Beja 
Empresa Fabril de Moura, Lda 
Esdime, Crl 
Espaço Visual, Lda 
Estética Pax, Lda 
Estores Braizinha, de L Braizinha 
Estudantina, Lda 
EUROSET, Lda 
Êxito Total, Unipessoal, Lda 
 
 

F 
Fairfruit Portugal, Unp.,Lda 

Farmácia Carneiro, Lda 
Farmácia Central de Serpa 
Farmapax, Lda 
Felisbela Tavares Santos 
Parrinha, Lda 
Fermentopão, Lda 
Fialho, Correia e Lampreia, Lda 
Fiscopax, Lda 
Francisco Janeiro, Lda 
Francisco Pepe Fortunato Dimas 
Francisco Rodrigues Marujo, Lda 
Frimais, Lda 
 
 

G 
Galipax, Lda 
Gazellconcept Energia,Lda 
GeekCase, Lda 
Gomez Cabrera, Lda 
Grupo Cameirinha, S.A. 
 
 

H 
Hektar, Lda 
Henrique José de La Puente 
Sancho Uva 
Henriques & Pinhão,Unip., Lda 

Hidrobeja, Lda 
Horizonte Infinito, Lda 
 
 

I 
Imocastro, Lda 
Infinito Alentejo, Lda 
Inogás, Lda 
Instinto Livre, Lda 
Instituto Politécnico de Beja 
Interguadiana, Lda 
Intertráfego TIR , Lda 
Irmãos Luzias, Lda 
Ivo Garcias– Soc. Embalagens,Lda 

 
 

J 
J. C. Guerreiro, Lda 
J. P. A. Silva, Lda 
J.V. – Com. Equipamentos, Lda 
Jacinta Batista Pimenta 
Jilara, Lda 
JMSI - Soluções Informáticas, Lda 
João dos Santos da Luz 
João José Matos Pacheco da Silva 
João Paulo de Jesus C. Chanoca 
João Valente Machado 
Joaquina Aires O P Ferreira Lima 
Jorge Loução, Unipessoal, Lda 
José C. Chicharo & Filho, Lda 
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José da Conceição Palma Gomes 
José dos Santos Rafael, Lda 
José Fernando Justino Marujo 
JPFB Gest, Lda 
Júlio Emídio Dias Marques 
 
 

K 
K-Med Europa, Lda 
Kit-Máquinas, Lda 
 
 

L 
Lança, Prazeres & Rebocho, Lda 
LCPS, Lda 
LMVENDING, Lda 
LSC Consulting, Lda 
Luis & Neves, L 
Luis Mariano Barão 
Luzcarnes, Lda 
 
 

M 
Madeibeja, Lda 
Manuel Dias Garcia, Lda 
Manuel Pontes Rosa 
Maria de Fátima C. da Silva 
Maria do Céu Pereira - 
Hospedaria Rita 
Maria Júlia Souto Gomes 
Mário Oculista, Lda 
Mármores Trigaches, Lda 
Mat. de Construção Irmãos 
Carrasco, Lda 
Mauro Francisco Borralho Mira 
MCA - Segurança Alimentar, Lda 
Mentanáloga Arquitectura 
Unipessoal, Lda 
Mesa Limpa Unipessoal, Lda 
Miguel & Miguel, Lda 
Mira e Colaço, Lda 
Modelovisual - Ópticas, Lda 
Morecare – Serv. de Saúde, Lda 
Mouralinho & Mouralinho, LdA 
MPG, Lda 
MPIB, Lda 
 
 

N 
Nascimento Carocinho, 
Unipessoal, Lda 

NCCavaco - Produtos 
Alimentares, Lda 
Nelson Barão, Unipessoal, Lda 
NOVALVITO 
 
 

O 
Odesumos, Lda 
Os Trabalhadores Unidos 
OLIFANTS, Lda 
OLIVUM 
 
 

P 
Padaria Alentejana 
Paladares Alentejanos, Lda 
Palmimobiliária, S.A. 
Panificadora Vilanovense, Lda 
Pastelaria e Padarias Vilalvense, 
Lda 
PaxGeo Campo, Lda 
Pejofil - Materiais de Construção, 
Lda 
Pensão Residencial Santa 
Bárbara, Lda 
Pinto Caeiro, Lda 
Planicie Seguros, Lda 
PlanosAlemPax, Lda 
Ponto Óptimo Consultores, Lda 
Posit Number, Lda 
P'ra Lá e P'ra Cá - Transportes, 
Lda 
Previcol II, Lda 
Progelfogo de Carlos Petronilho 
Protejagro, Lda 
 
 

Q 
Queijaria Alcino, Lda 
Queijaria Charrua, Lda 
Quimisinga, Lda 
 
 

R 
Rádio Pax- Coop. de Serviços, CRL 
Raúl Heitor Castilho Herd., Lda 
RDF Construções, Lda 
Resialentejo , E.I.M. 
Restaurante Monte do Meio 
Ricardo Manuel C. Barrocas 
Risca Grande, Lda 
Ritmo Lusitano, Lda 

Rocim - Agroindústria, Lda 
ROCOR, Lda 
Rosa Maria Palma Franco Costa 
Rosalina de Fátima P. Carocinho 
Rosmaniroxo, Lda 
RP e JP - Restauração, Lda 
Ruralteam, Lda 
 
 

S 
S. P. Import.  e Exportação, Lda 
Samuel Salgado Unipessoal, Lda 
Seiça, Lda 
Serralharia Guerreiro, Lda 
Serve Bem, Lda 
Soares & Filhos, Lda 
Soc. Agricola Outeiro da 
Cardeira, Lda 
Soc.Agricola Monte Novo e 
Figueirinha, Lda 
Soc. Ag. Quinta Alcoforado, Lda 
Soc. Agro-Pec. Afonso e 
Banza,Lda 
Soc. Agroturis. Corte Ligeira, Lda 
Somincor, S.A. 
Soprofor Regiões, Lda 
Sulaccount, Lda 
Sulaccount Pro, Lda 
Sulaqua, Lda 
 
 

T 
Talefe - Produção de Azeite, Lda 
Teclasul - Comércio e 
Equipamentos, Lda 
Transmissão Sado,Lda 
Transportes A. M. Fialho, Lda 
Tuca Designs 
Tudengas, Lda 
 

U 
Urban.CMPro, Unipessoal, Lda 
 
 

V 
Vale da Rosa - Sociedade 
Agrícola, Lda 
Varela & Balsa, Lda 
Verdeagro, Lda 
Vidreira Luclana, Lda 
Voz da Planície, Crl 
Vulcabeja, Lda 
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3.5 - Departamento Administrativo/Financeiro 
É neste departamento que se realiza a gestão e administração das instalações, onde se 

promove o aluguer dos diversos espaços do NERBE/AEBAL, nomeadamente salas de 

formação, auditório, pavilhões, assim como a sua manutenção, de forma a que as 

instalações da Associação se encontrem com uma apresentação cuidada e limpa e com as 

melhores condições de Higiene e Segurança.  

Durante o corrente ano, verificámos que as áreas que geraram maior rendimento são as 

Salas de Formação e o Ninho de Empresas. 

 

É de referir que no edifício do NERBE/AEBAL, a 31 de Dezembro de 2019, encontravam-se 

instaladas várias empresas, num total de 12, de vários setores de atividade e com várias 

formas de instalação, como se descreve a seguir. 

 

Empresas instaladas no NERBE/AEBAL 

Instalação Virtual

 

Durante o ano de 2019, o NERBE/AEBAL teve 

2 empresas em instalação virtual. 

Instalação Física em Sala 

Em sala Partilhada 

 

 

Em 2019, eram 2, as empresas instaladas, 

numa sala partilhada. 
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Em sala individual

 

 

Em salas individuais tivemos, durante 2019, 

5 empresas instaladas. 

Instalação no Ninho de Empresas 

 

No final de 2019, encontravam-se 3 módulos 

ocupados, sendo que os 2 módulos livres 

foram desocupados no final do ano. 

Salas de Formação 

 

O NERBE/AEBAL, dispõe de 3 salas de 

formação, devidamente equipadas 

Restaurante 

 

O espaço do restaurante do NERBE/AEBAL, 

durante 2019, não esteve a ser explorado 

por nenhuma empresa, mas foi utilizado 

como sala de Formação, para ações da área 

da restauração, promovidas pelo Centro de 

Emprego e Formação Profissional de Beja. 

Auditório 

 

O Auditório e os Pavilhões, são espaços, que 

com alguma frequência, são solicitados para 

a realização de eventos, por parte de 

entidades públicas e privadas da nossa 

região 

Pavilhões 
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Neste departamento, também se realiza a gestão dos recursos humanos, cujo nº de 

colaboradores efetivos manteve-se, nomeadamente: 3 técnicos e 2 administrativos. 

Em termos de colaboradores não efetivos, contou-se com um colaborador polivalente, a 

partir de Março, ao abrigo de um contrato emprego-inserção que tivemos em execução. 

Este departamento tem como principal objetivo apoiar os empresários a ultrapassarem as 

dificuldades com que se deparam na sua atividade, através da criação de 

instrumentos/parcerias/protocolos que facilitem a vida empresarial. 

 

4 – Área de Participações 

 

 ADRAL – Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo, SA 

O NERBE/AEBAL continua como Acionista da ADRAL e Vogal do Conselho de 

Administração e nesse âmbito ocorreram algumas reuniões ao longo de 2019. 

 

 Agrupamento de Escolas n.º 2 de Beja-Escola Secundária c/3º ciclo D.Manuel I  

O NERBE/AEBAL fez parte do Júri das Provas de Aptidão Profissional do Curso Profissional 

de Técnico/a de Gestão e Curso Profissional de Manutenção Industrial Variantes 

Eletromecânica/Mecatrónica 

O NERBE/AEBAL participou nas reuniões do Conselho Geral da Escola, realizadas durante 

o ano de 2019. 

 

 AIP – Associação Industrial Portuguesa 

O NERBE/AEBAL participou, representado pelo Presidente de Direção nas diversas 

reuniões de direção da AIP. No que se refere aos eventos promovidos por esta 

Associação, o NERBE/AEBAL colaborou e participou em todas as iniciativas de interesse 

para o desenvolvimento do País e em particular da região Alentejo. 

 

 Alentejo XXI – Associação de Desenvolvimento Integrado do Meio Rural 
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Durante 2019, continuámos a ocupar um lugar na Direção desta Associação, apoiando 

várias iniciativas realizadas neste período. Realizaram-se reuniões de Direção e 

Assembleia-Geral. 

 

 Caixa de Crédito Agrícola Mutuo de Beja e Mértola | Sessão de entrega de 

Diplomas 

O NERBE/AEBAL esteve presente na sessão de entrega de Diplomas. Os diplomas visam a 

distinção do mérito escolar, numa iniciativa que tem como objetivo incentivar os alunos, 

que melhores resultados obtiveram no ano letivo transato, ou seja no de 2018/2019. 

 

 CEBAL - Centro de Biotecnologia Agrícola e Agro – Alimentar do Baixo Alentejo e 

Litoral 

Durante o ano 2019 o NERBE/AEBAL participou ativamente no desenvolvimento do 

CEBAL, apoiando as atividades por si promovidas. Para além de associado, o 

NERBE/AEBAL ocupa o cargo de Presidente do Conselho Fiscal. 

 

 Centro Tecnológico Agroalimentar do Alentejo 

Durante o ano de 2019 o Presidente do NERBE/AEBAL, esteve presente nas diversas 

reuniões de parceiros deste Centro. 

 

 CIP – Confederação Empresarial de Portugal 

O NERBE/AEBAL, através do Presidente de Direção, participou, em várias reuniões 

promovidas pela CIP.  

Reunião do Grupo de Trabalho de Comunicação da CIP e seus Associados, onde o 

NERBE/AEBAL, esteve presente em Lisboa, através do seu Departamento de 

Comunicação. 

Congresso CIP 2019, o Presidente do NERBE/AEBAL, esteve presente no Congresso da CIP, cujo 

tema foi “Portugal: Crescimento ou Estagnação? A resposta está nas empresas!” em Lisboa. 
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 Conferência Roteiros 2019 

O NERBE/AEBAL participou na conferência “Roteiro 2019- Desafiar o Futuro”, que se 

realizou em Évora. 

Contou com a presença do Ministro da Administração Interna, do Secretário de Estado do 

Desenvolvimento e Coesão e do Secretário de Estado da Valorização do Interior, e 

pretendeu lançar o debate sobre os temas centrais do “Roteiro 2019. Desafiar o Futuro” e 

avaliar a sua pertinência e oportunidade, dando espaço ao aparecimento de outras 

matérias relevantes. 

 

 Comemorações do 20º Aniversário da FIL 

O Presidente esteve presente nas comemorações do 20º Aniversário da Fil, no Parque das 

Nações. 

 

 Conselho de Administração Fundação AIP 

O NERBE/AEBAL, pertence ao Conselho de Administração da Fundação ocupando o cargo 

de Vice-Presidente, tendo estado presente em 2019 nas reuniões, deste conselho.  

 

 Conselho de Curadores da Fundação AIP 

Realizaram-se durante o ano 2019, reuniões do Conselho de Curadores da Fundação da 

AIP, onde o NERBE/AEBAL esteve representado pelo Presidente e um Vice-Presidente de 

Direção. 

 

 Conselho Regional da CCDRA 

O NERBE/AEBAL representado pelo Presidente da Direção em nome da CIP- Confederação 

Empresarial de Portugal, participou nas várias reuniões no Conselho Regional da CCDRA. 

Este órgão consultivo criado no âmbito da CCDRA é representativo dos vários interesses e 

entidades relevantes da Região. 
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 Escola Profissional Bento de Jesus Caraça 

O NERBE/AEBAL participou na reunião anual do Conselho Consultivo da Escola 

Profissional Bento de Jesus Caraça, do qual faz parte. 

 

 Ferrovia 2020 

O Presidente do NERBE/AEBAL, esteve presente na cerimónia de Assinatura do auto de 

Consignação da Empreitada do Troço Alandra/Elvas em Elvas. 

 

 Fildesign, S.A. 

O NERBE/AEBAL, acompanhou as reuniões do Conselho de Administração da Fildesign 

como convidado, pois trata-se de uma empresa do universo AIP – Associação Industrial 

Portuguesa. 

 

 GAL Alentejo XXI, ESDIME, Terras Dentro e Rota do Guadiana 

Durante o ano 2019 realizaram-se várias reuniões dos diversos GAL’s em que o 

NERBE/AEBAL é parceiro e onde esteve representado. Estas reuniões visaram o 

acompanhamento da execução da abordagem LEADER/DLBC no âmbito das medidas 10 

do PDR2020 assim como do financiamento do SI2E geridos por cada uma destas 

entidades. 

 

 Instituto de Emprego e Formação Profissional, IP 

Centro de Emprego e Formação Profissional de Beja - Serviço de Formação Profissional de 

Aljustrel. 

O NERBE/AEBAL participou nas seções de Júri efetuadas por este Serviço, como 

Representante de Entidade Patronal, nas Provas de Certificação CQEP, saídas profissionais 

de: Animador/a Sociocultura; Técnico(a) Ação Educativa; Técnico /a de Cozinha 

/Pastelaria; Técnico de Jardinagem e Espaços Verdes; Técnico Administrativo ; Técnico de 

Secretariado;  Técnico de Vendas; Técnico de Logística; Técnico Padeiro /a; Técnico (a) 

Comercial; Técnico (a) Costureira Modista; Agente em Geriatria; Técnico de Apoio 
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Familiar e de Apoio á Comunidade; Técnico de Restaurante Bar e Empregado de 

Restaurante Bar; Eletricista de Instalações. 

 

 Instituto Politécnico de Beja 

O NERBE/AEBAL esteve presente na sessão solene comemorativa do Dia do Instituto. 

De salientar que o NERBE/AEBAL esteve igualmente presente nas varias reuniões de 

preparação da I Feira de Emprego. 

 

 Lisboa FCE - Lisboa Feiras Congressos e Eventos 

O Presidente de Direção do NERBE/AEBAL, esteve presente nas reuniões de Direção deste 

organismo como convidado. 

 

 O Futuro do Trabalho em Portugal 

A conferência realizou-se no Museu da Electricidade em Lisboa, o Presidente esteve 

presente, foi apresentado o estudo sobre o Impacto da automação no futuro do trabalho. 

 

 OVIBEJA 2019 

O NERBE/AEBAL esteve presente na cerimónia de inauguração da 36ª OVIBEJA. 

 

 PGRH do Sado e Mira e PGRH do Guadiana 

O nosso representante neste Conselho teve presente em várias reuniões ao longo de 

2019. 

 

 Plataforma Alentejo -Uma Estratégia Integrada de Acessibilidade Sustentável do 

Alentejo nas ligações Nacional e Internacional 

Durante o ano de 2019 o NERBE/AEBAL, esteve presente nas diversas reuniões, da 

Plataforma Alentejo, através do seu Presidente, Diretores e pessoal Técnico, 

nomeadamente com governantes, partidos políticos, instituições, técnicos, entre outros. 
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 Programa Operacional da Região Alentejo 2020 

Durante 2019, verificaram-se algumas reuniões com a Equipa de Gestão do Programa 

Operacional da Região Alentejo e as Associações Empresariais (NERPOR; NERBE; NERE; 

NERSANT), onde o NERBE/AEBAL marcou presença. 

 

 Rede Social – Plataforma Supra - Concelhia do Baixo Alentejo 

O NERBE/AEBAL, representado pela Adjunta de Direção, durante o ano 2019 participou 

em diversas reuniões da Plataforma Supra - Concelhia do Baixo Alentejo da Rede Social 

promovida pelo Centro Distrital de Segurança Social de Beja. Esta Plataforma tem como 

objetivos combater a pobreza e a exclusão social, promover o desenvolvimento social 

integrado, promover um planeamento integrado e sistemático, contribuir para a 

concretização do Plano Nacional de Acão para a Inclusão, integrar os objetivos da 

promoção da igualdade, garantir um maior e melhor eficácia nos equipamentos sociais ao 

nível local e criar canais regulares de informação e comunicação entre os parceiros e a 

população.  

 

 Reunião de Monitorização Estratégica da EREI Alentejo – Dimensão Analítica 

Empreendedorismo Qualificado e Criativo promovida pela CCDR Alentejo 

O NERBE/AEBAL esteve presente na reunião promovida pela CCDR Alentejo com os 

objetivos de realizar um balanço dos projetos SIAC Espírito Empresarial dinamizados pelas 

entidades do SRTT e de caracterizar os Projetos de Empreendedorismo Qualificado e 

Criativo apoiados no âmbito dos SIAC levados a cabo pelas Incubadoras de Base 

Tecnológica. 

 

 Seminários AD&C 2019: Como comunicar projetos apoiados por fundos da União 

Europeia 

Teve lugar na CCDR Alentejo, em Évora, uma iniciativa da Agência para o 

Desenvolvimento e Coesão, IP em colaboração com a Rede de Comunicação Portugal 

2020, com o objectivo de sensibilizar as instituições para a aplicação das normas 
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comunitário nos projectos apoiados por fundos da União Europeia. Estiveram presentes 

dois técnicos do NERBE/AEBAL. 

 

 Sessão de apresentação das Oportunidades de Financiamento dos EEA Grants 

O Presidente da Direção esteve presente nesta sessão, a convite da CCDR Alentejo e da 

Unidade Nacional de Gestão dos EEA Grants, que teve lugar em Évora, e como objectivo a 

apresentação do programa e as linhas de financiamento dos EEA Grants 2014-2021. 

 

 Sessão de Capacitação em RCD (Des)Construir para a Economia Circular 

No âmbito da Agenda Regional do Alentejo para a Economia Circular, a CCR Alentejo e a 

CIMBAL promoveram, em Beja, uma sessão de capacitação em resíduos de construção e 

demolição - (Des)Construir para a Economia Circular, na qual o NERBE/AEBAL esteve 

presente através de um técnico. 

 

 Uma (Nova) Década para Co-Construir a Região e Desafiar o Futuro – Encontro 

de Retorno 

Realizou-se em Évora na CCDRA um encontro no auditório da CCDRA, onde o Presidente 

do NERBE/AEBAL, esteve presente, os desafios da Região Alentejo, a Revitalização 

Demográfica, esteve em debate. 

 

 Visita do Ministro dos Negócios Estrangeiros a Aljustrel 

O NERBE/AEBAL esteve representado na visita realizada pelo ministro dos Negócios 

Estrangeiros, Augusto Santos Silva, acompanhado do secretário de Estado das 

Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, e do secretário de Estado da 

Internacionalização, Eurico Brilhante Dias a Aljustrel no dia 26/06/2020 com o objetivo de 

conhecer iniciativas empresariais com origem na diáspora portuguesa. 
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 WEBsummit 2019 

O Presidente do NERBE/AEBAL visitou o Websummit. Este evento é uma das feiras mais 

importantes de tecnologia da Europa que se realizou, pela quarta vez em Lisboa. 
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5 – Relatório de Contas 

NERBE/AEBAL-Ass. Empresarial do Baixo Alentejo e Litoral

Moeda: EUR

Contribuinte: 502280301

Rúbricas Notas 2019 2018

A C T I V O

Activo não corrente

   Activos fixos tangíveis 7 275 938,48 € 286 138,94 €

   Participações Financeiras 5 34 229,48 € 34 227,56 €

Sub Total 310 167,96 € 320 366,50 €

Activo corrente

   Inventários 8 648,53 € 1 431,47 €

   Clientes 14 92 551,38 € 123 135,43 €

   Estado e outros entes públicos 16 801,00 € 764,04 €

   Outras contas a receber 14 1 952 518,69 € 1 617 930,94 €

   Diferimentos 16 965,79 € -

   Caixa e depósitos bancários 4 179 139,38 € 133 946,58 €

Sub Total 2 226 624,77 € 1 877 208,46 €

Total do Activo 2 536 792,73 € 2 197 574,96 €

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

Capital Próprio

   Outras Reservas 14 630 225,64 € 630 225,64 €

   Resultados transitados 14 45 380,83 € 43 904,43 €

   Outras variações no capital próprio 14 1 691 227,62 € 1 224 929,32 €

Sub Total 2 366 834,09 € 1 899 059,39 €

   Resultado líquido do exercício 14 524,24 € 1 476,40 €

Total do Capital Próprio 2 367 358,34 € 1 900 535,79 €

PASSIVO

Passivo corrente

   Fornecedores 14 43 514,85 € 148 151,51 €

   Estado e outros entes públicos 16 4 321,27 € 4 328,93 €

   Outras contas a pagar 14 121 598,28 € 144 558,73 €

Total do Passivo 169 434,40 € 297 039,17 €

Total do Capital Próprio e do Passivo 2 536 792,73 € 2 197 574,96 €

Balanço Contabilístico em 31 Dezembro de 2019

 
 
 
A Direção  ______________________________ 

 
 
 

A Contabilista Certificada _________________________  



 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019                                                                           50  

NERBE/AEBAL-Ass. Empresarial do Baixo Alentejo e Litoral

Moeda: EUR

Contribuinte: 502280301

Pos Neg

71/72 Vendas e serviços prestados 9 204 237,82 € 117 175,51 €

75 Subsídios á exploração 10 455 918,45 € 383 322,49 €

73 Variação de Inventários na produção

74 Trabalhos para a própria entidade 

61
Custos das mercadorias vendidas e das

matérias consumidas
8 -9 100,74 € -9 302,11 €

62 Fornecimentos e serviços externos 16 -524 372,15 € -349 874,10 €

63 Gastos com o pessoal 15 -102 121,96 € -104 593,80 €

7622 652
Ajustamentos de inventário

(perdas/reversões)

7621 651 Imparidade de dívidas a receber -538,70 €

763 67 Provisões

78 Outros rendimentos e ganhos 9 17 918,18 € 7 832,27 €

68 Outros gastos e perdas 16 -22 645,39 € -22 965,23 €

Resultado antes de depreciações, gastos

de financiamento e impostos
19 834,21 € 21 056,33 €

761 64 Gastos/reversões de depriação e de amortização7 -19 406,60 € -19 582,85 €

Resultado operacional (antes de gastos

de financiamento e impostos)
427,61 € 1 473,48 €

79 Juros, dividendos e outros rendimentos similares9 204,01 € 305,32 €

Resultado antes de impostos 631,62 € 1 778,80 €

812 Imposto sobre o rendimento do periodo 12 107,38 € 302,40 €

Resultado líquido do periodo 14 524,24 € 1 476,40 €

Demonstração de Resultados por natureza 

Periodo findo em 31 Dezembro 2019

Conta
RENDIMENTOS E GASTOS Notas 2019 2018

 
A Direção  ______________________________ 

 
 

A Contabilista Certificada _________________________  
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS em 31/12/2019 

 

1. Identificação da Entidade 

 

NERBE/AEBAL – Associação Empresarial do Baixo Alentejo e Litoral 

Sede: Rua Cidade S.Paulo 

   7800-453 Beja 

NIPC 502280301 

Natureza da atividade: Atividades de organizações económicas e patronais   

 

2. Referencial Contabilístico e Preparação das demonstrações Financeiras 

 

2.1 Introdução 

a) Referencial Contabilístico 

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com Normas Contabilisticas e de 

Relato Financeiro (NCRF) previstas pelo Sistema de Normalização Contabilista (SNC) 

aprovado pelo decreto-lei nº 158/2009 de 13 de Julho, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei nº98/2015 de 2 de Junho, em particular com os modelos de demonstrações 

financeiras e códigos de contas aplicáveis a Entidades do  Setor Não Lucrativo (ESNL) e com a 

forma contabilística e de relato financeiro para as Entidades do sector não lucrativo (NCRF-

ESNL). Para as ESNL, o SNC é composto pelos seguintes instrumentos: 

 Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF) 

 Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria nº220/2015, de 24 de Julho 

 Código de Contas (CC) – Portaria nº218/2015, de 23 de Julho 

 NCRF-ESNL – Aviso nº8259/2015, de 29 de Julho 

 Normas Interpretativas (NI) 

 

b) Preparação das Demonstrações Financeiras 

Na preparação das demonstrações financeiras tomaram-se como base os seguintes 

pressupostos: 
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- Pressuposto da continuidade 

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das 

operações e a partir dos registos contabilísticos da entidade, os quais são mantidos de 

acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal. 

- Regime de periodização económica (acréscimo) 

A Entidade reconhece os rendimentos e ganhos à medida que são gerados, 

independentemente do momento do seu recebimento ou pagamento. As quantias de 

rendimentos atribuíveis ao período e ainda não recebidas ou liquidadas são reconhecidas 

em “Devedores por acréscimo de rendimento”; por sua vez os gastos atribuíveis ao período 

e ainda não pagos ou liquidados são reconhecidos em “Credores por acréscimos de 

Gastos”. 

- Materialização e agregação 

As linhas de itens que não sejam materialmente relevantes são agregadas a outros itens das 

demonstrações financeiras. 

- Compensação 

Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos foram relatados separadamente nos 

respetivos itens de balanço e demonstrações dos resultados, pelo que nenhum ativo foi 

compensado por qualquer passivo nem nenhum gasto por qualquer rendimento, ambos e 

vice-versa. 

- Comparabilidade 

As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adotados a 31 de Dezembro de 

2019 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 

31 de Dezembro de 2018. 

 

2.2. Indicação e justificação das disposições do SNC que, em casos excecionais, tenham sido 

derrogadas e dos respetivos efeitos nas demonstrações financeiras, tendo em vista à 

necessidade de estas darem uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo 

e dos resultados da entidade. 

No presente exercício não foram derrogadas quaisquer disposições do SNC. 
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2.3 Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos 

conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior. 

Não existem conteúdos que não sejam comparáveis com o exercício anterior. 

 

3. Principais políticas contabilísticas 

 

3.1 Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras 

As demonstrações financeiras foram preparadas, de acordo com o princípio do custo 

histórico. 

As principais bases de reconhecimento e mensuração utilizadas foram as seguintes: 

Eventos subsequentes 

Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre 

condições que existiam nessa data são refletidos nas demonstrações financeiras. Caso 

existam eventos materialmente relevantes após a data de balanço, são divulgadas no 

anexo às demonstrações financeiras. 

Moeda de apresentação 

As demonstrações financeiras estão apresentadas em Euro, constituindo esta a moeda 

funcional e de apresentação. 

Ativos fixos tangíveis e intangíveis 

Os ativos fixos tangíveis e intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, 

deduzido das depreciações/amortizações e das perdas por imparidade acumuladas. As 

depreciações/amortizações são calculadas, após o início da utilização dos bens, pelo 

método da linha reta por duodécimos em conformidade com o período de vida útil 

estimado para cada classe dos ativos. Não foram apuradas depreciações por 

componentes. As despesas com reparação e manutenção destes ativos são consideradas 

como gasto do período em que ocorrem. As beneficiações relativas, às quais se estima 

que gerem benefícios económicos adicionais futuros são capitalizados no item de ativos 

fixos tangíveis. 

Propriedades de Investimento 

Sem aplicação 
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Investimentos Financeiros 

Os investimentos financeiros noutras empresas, onde a entidade não exerce qualquer 

influência sobre as políticas e decisões financeiras e operacionais, são registadas pelo 

método do custo. 

Imposto sobre o rendimento 

A empresa encontra-se sujeita a imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas 

(IRC) à taxa de 17% sobre a matéria coletável, em conformidade com o disposto na 

alínea a) do nº1 do artigo 43º do estatuto dos benefícios fiscais. Ao valor da Coleta de 

IRC assim apurado, acresce ainda a derrama, e tributações autónomas sobre os 

encargos às taxas previstas no artigo 88º do código do IRC. 

Inventários 

As mercadorias, matérias-primas subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas 

ao custo de aquisição, o qual é inferior ao da realização, pelo que não se encontra 

qualquer registo de perda por imparidade. 

Subsídios relacionados com activos depreciáveis 

Não se encontram registados subsídios desta natureza, por não se ter verificado no 

ano corrente  

Clientes e outros valores a receber 

As contas de “Clientes” e “outros valores a receber” estão reconhecidas pelo valor 

nominal menos eventuais perdas por imparidade. 

Caixa e outros valores a receber 

Este item inclui caixa e depósitos à ordem em bancos. 

Fornecedores e Outros valores a pagar 

As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são 

registadas pelo seu valor nominal, que é substancialmente equivalente ao seu justo 

valor. 

Financiamentos bancários 

Sem aplicação 
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Rédito e regime do acréscimo 

O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pelas 

vendas decorrentes da atividade normal da empresa. O rédito é reconhecido líquido 

do imposto sobre o valor acrescentado (IVA), abatimentos e descontos.  

Os rendimentos dos serviços prestados são reconhecidos à data da prestação dos 

mesmos. 

 

3.2 Outras Politicas Contabilísticas 

As políticas contabilistas apresentadas foram aplicadas de forma consistente com o 

previsto na NCRF. Em cada data de balanço, é efetuada uma avaliação da existência de 

evidência objetiva de imparidade, nomeadamente da qual resulte um impacto adverso 

nos fluxos de caixa futuros estimados sempre que possa ser medido de forma fiável.  

 

3.3. Juízos de valor (Excetuando os que envolvem estimativas) que o órgão de gestão fez no 

processo de aplicação das políticas contabilísticas e que tiveram maior impacto nas 

quantias reconhecidas nas demonstrações financeiras. 

O Órgão de gestão teve como base para aplicação de políticas contabilísticas o que é 

referido nas NCRF. Não foram necessários juízos de valor para a aplicação de políticas 

contabilísticas. 

 

3.4. Principais pressupostos relativos ao futuro 

As demonstrações financeiras foram preparadas numa perspetiva de continuidade, não 

tendo a entidade intenção nem a necessidade de liquidar ou reduzir drasticamente o 

nível das operações. 

 

3.5. Principais fontes de incerteza das estimativas 

Não existem situações que afetem ou coloquem algum grau de incerteza materialmente 

relevante nas estimativas previstas nas demonstrações financeiras apresentadas. 
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4. Fluxos de caixa 

 

4.1. Comentário do órgão de gestão sobre a quantia dos saldos significativos de caixa e 

seus equivalentes que não são disponíveis para uso 

Todas as quantias evidenciadas no balanço a 31 de dezembro de 2019, estão disponíveis 

para uso. 

 

4.2 Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e depósitos à ordem 

Numerário 139,25 € 139,25 € 262,15 € 262,15 €

Subtotais 139,25 € 139,25 € 262,15 € 262,15 €

Depósitos á ordem 179 000,13 € 179 000,13 € 133 684,43 € 133 684,43 €

Subtotais 179 000,13 € 179 000,13 € 133 684,43 € 133 684,43 €

179 139,38 € 179 139,38 € 133 946,58 € 133 946,58 €

31/12/2018

Quantias 

disponíveis 

para uso

Quantias 

disponíveis 

para uso

Totais Totais

Caixa

Depósitos á bancários

Totais

Meios Financeiros líquidos constantes do balanço

31/12/2019

 

 

5. Partes relacionadas 

5.1. Participações 

A Associação participa no capital das seguintes entidades relacionadas: 

- ADRAL-Agencia de Desenvolvimento Regional do Alentejo, SA 
  NIPC: 504236091 
 

- CEBAL – Centro de Biotecnologia Agrícola e Agro-Alimentar do Alentejo 
  NIPC: 509833195 
 

5.2. Transações comerciais e saldos pendentes com outras relacionadas 

 Não aplicável 
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6. Ativos Fixos Intangíveis 

 

6.1. Se as vidas uteis são indefinidas ou finitas e, se forem finitas, as vidas úteis ou as taxas 

de amortização usadas 

A empresa possui activos intangíveis com vidas úteis finitas (estudos e projetos) 

 

6.2 Os métodos de amortização usados para activos intangíveis com vidas úteis finitos 

As depreciações dos activos intangíveis são calculadas segundo o método da linha recta por 

quota anual.  

 

6.3 A quantia escriturada e qualquer amortização acumulada (agregada ou as perdas por 

imparidade acumuladas) no começo e fim do período 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Ativos Fixos Tangíveis 

7.1.  

a) Bases de mensuração usada para determinar a quantia escriturada bruta 

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição deduzido das 

respetivas depreciações acumuladas. 

Os custos subsequentes são reconhecidos como activos fixos tangíveis apenas se for 

provável que deles resultarão benefícios económicos futuros. As despesas com a 

manutenção e reparação são reconhecidas como gastos à medida que são incorridas de 

acordo com o regime do acréscimo. 

 

Quantias brutas escrituradas 398 951,40 €

Amortizações e perdas por 

imparidade acumuladas
398 951,40 €

Quantias liquidas escrituradas 0,00 €

0,00 €

Quantias brutas escrituradas 398 951,40 €

Amortizações e perdas por 

imparidade acumuladas
398 951,40 €

Quantias liquidas escrituradas 0,00 €

Totais

Em 31/12/2018

Activos Intangíveis 

Em 31/12/2019

       Amortizações
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b) Métodos de depreciação usados  

As depreciações dos ativos fixos tangíveis são calculadas numa base sistemática segundo o 

método da linha reta em quota anual, a partir do momento em que os bens estejam 

concluídos ou disponíveis para utilização. 

 

c) As vidas úteis ou as taxas de depreciação usadas 

Os ativos fixos tangíveis são depreciados de acordo com as seguintes taxas: 

l inha reta - quota

anual

linha reta - quota

anual

linha reta - quota

anual

linha reta - quota

anual

linha reta - quota

anual
não depreciável

entre 10% e 

33,33%
entre 20% a 33,33%25%entre 10% e 100%2%

   Métodos de depreciação

Terrenos e

recursos naturais

Equipamento 

administrativo

Outros ativos

fixos tangíveis

Métodos de depreciação e taxas 

de depreciação usadas nos ativos 

fixos tangíveis

   Taxas de depreciação

   Vidas úteis

Equipamento de

transporte

Equipamentos 

básico

Edíficos e outras

construções

50 anos 1 a 10 anos 4 anos 3 a 5 anos 3 a 10 anos

 

d) Quantias escrituradas brutas e as depreciações acumuladas (agregadas com perdas por 

imparidade acumuladas) no início e no fim do período 

Quantias brutas escrituradas 15 102,00 € 1 543 959,22 € 26 949,49 € 12 889,58 € 431 304,41 € 227 939,52 € 2 258 144,22 €

Depreciações e perdas por

imparidade acumuladas
0,00 € 1 294 023,59 € 25 999,30 € 12 889,58 € 430 916,42 € 227 582,99 € 1 991 411,88 €

Quantias l iquidas escrituradas 15 102,00 € 249 935,63 € 950,19 € 0,00 € 387,99 € 356,53 € 266 732,34 €

Quantias brutas escrituradas 15 102,00 € 1 543 959,22 € 26 949,49 € 12 889,58 € 431 304,41 € 227 939,52 € 2 258 144,22 €

Depreciações e perdas por

imparidade acumuladas
0,00 € 1 275 034,98 € 25 781,76 € 12 889,58 € 430 787,22 € 227 511,74 € 1 972 005,28 €

Quantias l iquidas escrituradas 15 102,00 € 268 924,24 € 1 167,73 € 0,00 € 517,19 € 427,78 € 286 138,94 €

Totais
Equipamento de

transporte

Equipamentos 

básico

Edíficos e outras

construções

Em 31/12/2018

Métodos de depreciação e taxas de depreciação usadas

nos ativos fixos tangíveis

Em 31/12/2019

Outros ativos

fixos tangíveis

Terrenos e

recursos naturais

Equipamento 

administrativo
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e) Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período que mostra as 

adições, as alienações, as amortizações, as perdas por imparidade e outras alterações 

Quantias brutas

escrituradas
15 102,00 € 1 543 959,22 € 26 949,49 € 12 889,58 € 431 304,41 € 227 939,52 € 2 258 144,22 €

Depreciações e perdas por

imparidade acumuladas
0,00 € 1 275 034,98 € 25 781,76 € 12 889,58 € 430 787,22 € 227 511,74 € 1 972 005,28 €

Quantias liquidas

escrituradas
15 102,00 € 268 924,24 € 1 167,73 € 0,00 € 517,19 € 427,78 € 286 138,94 €

0,00 €

0,00 €

0,00 € 18 988,61 € 217,54 € 0,00 € 129,20 € 71,25 € 19 406,60 €

- - - - - 0,00 €

Quantias brutas

escrituradas
15 102,00 € 1 543 959,22 € 26 949,49 € 12 889,58 € 431 304,41 € 227 939,52 € 2 258 144,22 €

Depreciações e perdas por

imparidade acumuladas
0,00 € 1 294 023,59 € 25 999,30 € 12 889,58 € 430 916,42 € 227 582,99 € 1 991 411,88 €

Quantias liquidas

escrituradas
15 102,00 € 249 935,63 € 950,19 € 0,00 € 387,99 € 356,53 € 266 732,34 €

Totais
Equipamento de

transporte

Equipamentos 

básico

Edíficos e outras

construções

  Adições

Em 

31/12/2019

Ativos fixos tangíveis

Em 

31/12/2018

Outros ativos

fixos tangíveis

Terrenos e

recursos naturais

Equipamento 

administrativo

  Alienações, sinitros e abates

  Depreciações

  Depreciações abatidas

 

f) Quantias escrituradas de Obras em Curso, durante o período 

2019

9 206,14 €

9 206,14 €Totais

Obras em Curso

 

g) Depreciações, reconhecidas nos resultados ou como parte de gastos de outros ativos, 

durante o período 

Durante o exercício, não foram reconhecidas depreciações de ativos fixos tangíveis como 

parte de gastos de outros ativos estando incluídas na totalidade na demonstração de 

resultados por naturezas, na linha dos Gastos/reversões de depreciação e de amortização. 

 

7.2. Existência e quantias de restrições de titularidade de ativos fixos tangíveis dados como 

garantia de passivos 

Não aplicável 
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7.3. Itens do ativo fixo tangível expressos por quantias revalorizadas 

Não aplicável 

 

8. Inventários 

 

8.1 Políticas contabilísticas adotadas na mensuração dos inventários e fórmula de custeio 

usada 

a) As quantias escrituradas detidas nas diferentes classificações de inventários são 

reconhecidas pelo custo de aquisição incluindo todos os custo inerentes à compra; 

b) A fórmula de custeio das saídas de armazém é o do último preço de custo. 

 

8.2 Apuramento do Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas outras 

informações sobre estas natureza de inventários 

Inventário Inicia l 551,58 € 551,58 €

Compras  10 182,00 € 10 182,00 €

Reclass i ficação e Regul .

Inventários
0,00 € 0,00 €

Inventário Fina l 1 431,47 € 1 431,47 €

Custo das mercadorias

vendidas e matérias

consumidas

9 302,11 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9 302,11 €

Inventário Inicia l 1 431,47 € 1 431,47 €

Compras  8 317,80 € 8 317,80 €

Reclass i ficação e Regul .

Inventários
0,00 € 0,00 €

Inventário Fina l 648,53 € 648,53 €

Custo das mercadorias

vendidas e matérias

consumidas

9 100,74 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9 100,74 €

Em 31/12/2019

Apuramento do Custo das Mercadorias

Vendidas e Consumidas 
Mercadorias TotaisEmbalagens

Matérias 

Subsidiárias
Matérias Primas 

Em 31/12/2018
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9. Rédito 

 

9.1 Políticas contabilísticas adotadas para o reconhecimento do rédito incluindo os 

métodos adotados para determinar a fase de acabamento de transações que envolvem 

a prestação de serviço contabilísticas adotadas para o reconhecimento do rédito. 

O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela 

prestação de serviços e vendas de bens decorrentes da atividade normal da empresa.  

O rédito é reconhecido líquido do imposto sobre o valor acrescentado (IVA), abatimentos 

e descontos. 

A venda de bens é reconhecida com a transferência para o comprador dos riscos e 

vantagens significativos dos bens e da respetiva gestão e controlo efetivo. 

Os rendimentos dos serviços prestados são reconhecidos na data da prestação dos 

serviços, ou se periódicos, no fim do período a que dizem respeito. 

 

9.2 Quantia de cada categoria significativa do rédito reconhecida durante o período 

13 627,64 € 6,13% 13 391,74 € 10,69%

190 610,18 € 85,72% 103 783,77 € 82,82%

17 918,18 € 8,06% 7 832,27 € 6,25%

204,01 € 0,09% 305,32 € 0,24%

222 360,01 € 100% 125 313,10 € 100%Totais

Quantias dos réditos reconhecidas no

periodo

2019

  Vendas

  Prestação de Serviços

  Outros Rendimentos e ganhos

  Juros 

2018

Réditos 

reconhecidos no 

período

Réditos 

reconhecidos no 

período

Proporção face ao 

total dos réditos 

reconhecidos no 

período

Proporção face 

ao total dos 

réditos 

reconhecidos no 

período
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10. Subsídios do Governo e Apoio do Governo 

 

10.1. Política contabilística adotada para os subsídios do Governo, incluindo os métodos de 

apresentação adotados nas demonstrações financeiras 

Os subsídios do Governo apresentados nas demonstrações financeiras tratam-se de 

subsídios á exploração e ao investimento, que estão refletidos na Demonstração dos 

Resultados.  

 

10.2. Natureza e extensão dos subsídios do Governo reconhecidos nas demonstrações 

financeiras e indicação de outras formas de apoio do Governo de que diretamente se 

beneficiou 

 

Reconhecidas  

como 

subs idios á

exploração

Imputadas em

outros  

rendimentos e

ganhos

Reconhecidas  

no capita l

próprio 

(Outras  

variações no

capita l  

próprio)

Reconhecidas  

no pass ivo

(Como 

rendimentos a

reconhecer-

Di ferimentos)

Reconhecidas  

como 

subs idios á

exploração

Imputadas em

outros  

rendimentos e

ganhos

Reconhecidas  

no capita l

próprio 

(Outras  

variações no

capita l  

próprio)

Reconhecidas  

no pass ivo

(Como 

rendimentos a

reconhecer-

Di ferimentos)

Subtotais 247,08 € 0,00 € 910,59 € 247,08 €

Subtotais 455 671,37 € 1 691 227,62 € 382 411,90 € 1 224 682,24 €

455 918,45 € 1 691 227,62 € 383 322,49 € 1 224 929,32 €

2018

Balanço Demonstração dos Resultados

Totais

Demonstração dos Resultados

N

ã

o

 

r

e

e

m

b

o

l

s

á

v

e

i

s

Quantias dos subsidios reconhecidas na

demonstração dos resultados e no balanço

2019

Subsidios ao Investimento

247,08 € 0,00 €

relacionados com resultados

Balanço

Subsidios á Exploração

Relacionados com activos

910,59 €

455 671,37 € 1 691 227,62 € 382 411,90 € 1 224 682,24 €

247,08 €
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11. Acontecimentos após data de balanço 

 

11.1 Autorização para emissão 

As demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2019 foram 

aprovadas pelos membros do órgão de gestão e autorizadas para emissão a 31 de Março 

de 2020. 

 

11.2 Indicação sobre se foram recebidas informações após a data do balanço acerca das 

condições que existiam à data do balanço. Em caso afirmativo, indicação sobre se, face 

ás novas informações, foram atualizadas as divulgações que se relacionam com essas 

condições. 

Não foram recebidas informações relevantes que justificassem a alteração das 

divulgações já efetuadas. 

 

11.3 Acontecimentos após a data do balanço que não deram lugar a ajustamentos 

Não ocorreram acontecimentos relevantes após a data do balanço que não deram 

lugar a ajustamentos. 

 

12. Imposto sobre o rendimento 

 

12.1 A empresa está sujeita a IRC à taxa de 17% e tributação autónoma sobre os encargos 

previstos no Artigo 88º do CIRC e valor da derrama. 

2019 2018

107,38 € 302,40 €

0,00 € 0,00 €

107,38 € 302,40 €Totais

Total de Imposto DR

Imposto Corrente

Imposto Diferido

Demonstração de Resultados
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4 529,55 € 6 989,54 €

- -

- -

4 529,55 € 6 989,54 €

2018

Encargos com viaturas

Totais

Tributação Autonoma

Despesas de Representação

Ajudas de custo e Kms

2019

 

 

12.2 Divulgações relacionadas com outros impostos e contribuições 

- -

801,00 € 687,50 €

107,38 € 302,40 €

1 210,93 € 76,54 € 1 201,00 €

227,51 € 214,95 €

   Contribuição p/ Segurança Social 2 775,45 € 2 610,58 €

801,00 € 4 321,27 € 764,04 € 4 328,93 €Totais

Impostos e contribuições

2019

Imposto s/ Rendimento

Pagamento imposto

Retenções efetuadas por terceiros

Outros Impostos

Imposto estimado

Retenção de Imposto s/ rendimentos

Imposto s/ valor acrescentado

2018

Saldo Devedor Saldo DevedorSaldo Credor Saldo Credor

 

 

13. Matérias ambientais 

 

13.1 Quantia dos dispêndios de carácter ambiental reconhecidos em resultados  

Não existem matérias ambientais relevantes que possam afetar o desempenho e a 

posição financeira da empresa, nem o seu futuro desenvolvimento. 

Os resíduos produzidos, depois de separados e devidamente embalados, são entregues 

a entidades credenciadas, cuja atividade é o tratamento de resíduos. 
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14. Instrumentos financeiros 

 

14.1. Bases de mensuração utilizadas para os instrumentos financeiros e outras políticas 

contabilísticas utilizadas para a contabilização de instrumentos financeiros 

relevantes para a compreensão das demonstrações financeiras 

Os instrumentos financeiros mensurados ao custo amortizado menos imparidade: 

- Clientes 

- Fornecedores 

- Outras contas a receber 

- Outras contas a pagar 

Não existem ativos ou passivos financeiros mensurados ao justo valor  

 

14.2. Quantia escriturada de cada uma das categorias de ativos financeiros e passivos 

financeiros, no total e para cada um dos tipos significativos de ativos e passivos 

financeiros de entre cada categoria  

Quantias Brutas
Imparidades 

Acumuladas

Quantias 

escrituradas
Quantias Brutas

Imparidades 

Acumuladas

Quantias 

escrituradas

Clientes 92 551,38 € 92 551,38 € 123 135,43 € 123 135,43 €

Outras contas a

receber
1 952 518,69 € 1 952 518,69 € 1 617 930,94 € 1 617 930,94 €

Total 2 045 070,07 € 2 045 070,07 € 1 741 066,37 € 1 741 066,37 €

Fornecedores 43 514,85 € 43 514,85 € 148 151,51 € 148 151,51 €

Financiamentos 

obtidos

Outras contas a

pagar
121 598,28 € 121 598,28 € 144 558,73 € 144 558,73 €

Total 165 113,13 € 165 113,13 € 292 710,24 € 292 710,24 €

Passivos 

financeiros

Passivos 

financeiros ao

custo amortizado

20182019

Quantias escrituradas de cada uma das categorias de

ativos financeiros e passivos financeiros

Ativos financeiros

ao custo

amortizado menos

imparidades
Ativos 

financeiros
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14.3. Quantias escrituradas na conta Capital Próprio e Passivo 

 

630 225,64 € 630 225,64 €

45 380,83 € 43 904,43 €

1 691 227,62 € 1 224 929,32 €

524,24 € 1 476,40 €

2 367 358,33 € 1 900 535,79 €

2018

Resultados Transitados

Totais

Capital Próprio

Outras Reservas

Outras Variações de Capital

2019

Resultado Liquido do Exercício

 

 

15. Benefícios de Empregados  

 

15.1. Número médio de empregados durante o ano 

Os benefícios de curto prazo dos empregados incluem ordenados e subsídio de alimentação, 

subsídio de férias e de Natal. 

As obrigações decorrentes dos benefícios de curto prazo são reconhecidas como gastos no 

período em que os serviços são prestados, numa base não descontada por contrapartida do 

reconhecimento de um passivo que se extingue com o pagamento respetivo. 

De acordo com a legislação laboral aplicável, o direito a férias e subsídio de férias relativo ao 

período, por este coincidir com o ano civil, vence a 31 de Dezembro de cada ano, sendo 

somente pago durante o período seguinte, pelo que os gastos correspondentes encontram-

se reconhecidos como benefícios de curto prazo e tratados de acordo com o anteriormente 

referido. 

M H Total M H Total

1 2 3 1 2 3 

1 1 2 1 1 2 

Outro Pessoal 0 0 0 0 

2 3 5 2 3 5 

2018

Totais

Número médio de

empregados

2019

Pessoal técnico

Pessoal Administrativo
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85 820,42 € 87 199,71 €

Encargos s/ remunerações 15 642,49 € 16 032,63 €

Seguros Acidentes Trabalho 659,05 € 994,59 €

Outros 366,87 €

102 121,96 € 104 593,80 €Totais

Gastos com Pessoal

Remunerações do Pessoal

2019 2018

 

 

16. Outras divulgações exigidas por diplomas legais 

 

16.1 Dívidas ao Estado e outros entes públicos 

A Direção informa para efeitos do requerido pelo Decreto-Lei nº 534/80 de 7 de Setembro, 

que a entidade apresenta a sua situação regularizada perante o Estado, tendo liquidado as 

suas obrigações fiscais nos prazos legalmente estabelecidos. 

107,38 € 302,40 €

Retenção de imposto s/ rendimento 1 210,93 € 1 201,00 €

IVA 227,51 € 214,95 €

Contribuições para Segurança Social 2 775,45 € 2 610,58 €

4 321,27 € 4 328,93 €Totais

Estado e outros entes públicos

Imposto s/ rendimento

2019 2018

 

 

16.2 Outros Gastos e Perdas 

78,02 € 42,96 €

Donativos 5 750,00 € 752,95 €

Quotizações 5 039,28 € 4 859,28 €

Outros 11 778,09 € 17 310,04 €

22 645,39 € 22 965,23 €Totais

Outros Gastos e Perdas

Impostos Indiretos

2019 2018
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16.3 Relação da rubrica de Fornecimentos e serviços externos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            A Direção                          A Técnica Oficial de Contas 

 

 

_________________________  ________________________ 

 

2019 2018

62 Fornecimentos  e Serviços Externos 524 372,15 € 349 874,10 €

622 Serviços Especializados

6221 Trabalhos Especializados 1 972,67 € 1 696,12 €

6222 Publicidade e Propaganda 254,58 € 355,08 €

6223 Vigilância e Segurança 309,94 € 476,57 €

6224 Honorários 3 675,00 € 3 600,00 €

6226 Conservação e Reparação 1 556,36 € 1 881,33 €

6227 Serviços Bancários 346,55 € 276,10 €

6228 Outros

622801 Custos c/ Formação 318,00 € 1 565,00 €

622805 Custos c/ MOVE 2017/2018 102 177,19 € 86 348,84 €

622808 Outros serviços 411,38 € 2 100,00 €

622809 Projeto ALENTEJO EXPORT - 160 803,19 €

622810 Projeto, Alqueva,uma terra Oportunidade 277 643,55 € 46 446,69 €

622811 Projeto AL GLOBAL EXPORT 2 232,52 € 68,41 €

622812 Projeto CIBT NERBE - 3 500,00 €

622813 Projeto INTERN. RECURSOS SILVESTRES 99 443,82 € -

622817 Projeto Alqueva Exporta - 48,70 €

623 Materiais

6231 Ferramentas e utensíl ios de desg. rápido 43,88 € 10,98 €

6232 Livros Documentação Técnica 30,19 € 29,74 €

6233 Material de Escritório 555,88 € 1 306,08 €

6238 Outros 67,44 € 57,96 €

624 Energia e fluidos

6241 Electricidade 14 585,77 € 16 022,91 €

6242 Combustíveis 321,49 € 258,61 €

6243 Água 4 359,79 € 5 012,34 €

625 Deslocações, estadas e Transportes

6251 Deslocações Estadas 1 907,21 € 1 058,14 €

6253 Transporte de Mercadorias 80,12 € 98,08 €

626 Serviços diversos

6261 Rendas e Alugueres 1 477,70 € 2 946,75 €

6262 Comunicação 2 671,58 € 2 784,51 €

6263 Seguros (Multirrisco, viatura, incendio) 1 420,96 € 1 638,86 €

62661 Despesas Representação 4 529,55 € 6 989,54 €

6267 Limpeza Higiene e Conforto 1 920,81 € 1 828,47 €

62683 Outros serviços 58,22 € 665,10 €

Descrição


