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1 – Nota do Presidente
Caros Associados e Amigos,
O início destas minhas palavras, têm subjacente alguma preocupação, pois espero que
vocês e todos os que prezam se encontrem bem de saúde e que as vossas empresas
tenham tido a capacidade de resiliência para ultrapassar os últimos dois anos que se
apresentaram como imprevisíveis e nos quais foi de todo impossível realizar qualquer tipo
de previsão ao nível da gestão, quer a curto, médio ou longo prazo.
Gostaria ainda neste meu texto de congratular a Direção do NERBE/AEBAL que cessou as
suas funções no ano 2021, na pessoa do seu Presidente de Direção, Dr. Filipe Pombeiro,
pela forma como conduziram esta Associação nos anos do seu mandato, tendo sempre
defendido o tecido empresarial nos diversos fóruns, trilhando projetos e iniciativas que
contribuíram para o fortalecimento das empresas e do desenvolvimento económico
regional, abdicando do seu tempo em prol de causas coletivas, que levaram o
NERBE/AEBAL ao ponto em que se encontra atualmente, sendo uma entidade
reconhecida por todos como uma instituição de referência no território no âmbito da
inovação, empreendedorismo e internacionalização.
Apesar de assinalar como positivo os indicadores macroeconómicos que o ano 2021
apresentou, tendo em consideração que estivemos durante um ano de pandemia,
continuamos a sentir uma significativa falta de estabilidade de políticas públicas, pois
durante o ano foram realizadas eleições autárquicas que levaram a alguma instabilidade
regional seguidas do chumbo da proposta de Orçamento de Estado que levou à queda do
governo e à posterior marcação de eleições legislativas para o início do ano 2022.
Destaca-se que no Baixo Alentejo e Litoral continua a existir um forte investimento
privado, tendo como atividades charneira o setor agrícola e a fileira agroalimentar,
salientando-se que para que o território conseguisse aglutinar mais valor incorporado e
pudesse escalar mais em termos de cadeia de valor seria desejável que o investimento
nas agroindústrias fosse ainda intensificado.
Ao nível do Portugal 2020, constatou-se que no final do ano 2021, teve uma execução de
70% representando um total acumulado de 14.976M€ dos 21.408M€ de dotação até
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2023.

Realça-se

ainda

que

o

“Programa

Operacional

Competitividade

e

Internacionalização” do Portugal 2020, que tem como finalidade contribuir para a criação
de uma economia mais competitiva, baseada em atividades intensivas em conhecimento,
na aposta em bens e serviços transacionáveis e internacionalizáveis e no reforço da
qualificação e da orientação exportadora das empresas portuguesas, em especial das
PME, ocupa o 4º lugar em termos de execução, num total de perto de 400 programas
nacionais na União Europeia, o que demonstra a capacidade das empresas nacionais.
Em termos de investimentos estruturantes na região, salienta-se que apesar dos esforços
evidenciados pelo NERBE/AEBAL não se verificou uma inversão nas políticas públicas para
realizarem uma aposta firme no Aeroporto de Beja e no campo das acessibilidades viárias
e ferrovia que servem a área de intervenção da Associação.
No que ao NERBE/AEBAL diz respeito o um ano 2021 ficou marcado também ele pela
resiliência no apoio às empresas e pela capacidade de implementação dos projetos que a
Associação possuía.
Deu-se continuidade aos projetos apresentados nos domínios da internacionalização,
espirito empreendedor, inovação e capacitação das empresas, dando continuidade ao
trabalho que se tem levado a cabo nos últimos anos. Julgo que os mesmos tiveram
impactos relevantes no tecido empresarial e que contribuíram para minimizar os
constrangimentos provocados pela pandemia que assolou o planeta.
Concluiu-se projetos que assumiram especial importância para a internacionalização das
empresas, como foram os casos do “Alentejo Global Export” e do “Internacionalização
dos Recursos Silvestres 2020 | Alentejo Natural Products” que se apresentaram como um
verdadeiro desafio, quer pelos resultados esperados, quer pela pressão que a pandemia
de COVID19 exerceu nas atividades executadas. No entanto constatou-se que estas
operações não só atingiram os objetivos como conseguiram inclusive superar as
expetativas que geraram.
Outro dos desafios que 2021 apresentou foi a construção do Centro de Incubação de Base
Tecnológica (CIBT), que se prevê como uma infraestrutura de suma importância para o
fomento do empreendedorismo no território. Este projeto tem sido alvo de
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implementação rigoroso, e espera-se que esteja concluído durante o primeiro semestre
de 2022.
Quanto ao relatório e contas de 2022, demonstra, à semelhança dos anos anteriores a
estabilidade económica e financeira da associação procurando o equilibro das contas do
NERBE/AEBAL sem descurar o trabalho a ser efetuado em prol do desenvolvimento
económico da região e do tecido empresarial, em particular dos associados.
A todos um grande abraço, esperando que o futuro traga bons negócios.

David da Costa Simão
Presidente de Direção.
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2 – Introdução
O ano 2021 fica marcado por um crescimento do PIB de 4,9% em termos de volume, o
mais elevado desde 1990 e após uma diminuição histórica de 8,4% em 2020, refletindo os
efeitos marcadamente adversos da pandemia COVID-19 sobre a atividade económica,
segundo informações do INE.
Segundo a mesma fonte, a procura interna apresentou um contributo positivo expressivo
para a variação daquele indicador, verificando-se assim uma recuperação do consumo
privado e do investimento.
No conjunto do ano de 2021 as exportações e as importações de bens aumentaram
18,1% e 21,1%, respetivamente, em relação ao ano anterior, o que representa uma forte
aceleração face aos decréscimos verificados em 2020.
Em relação à taxa de desemprego foi 6,6% em 2021 e a taxa de subutilização do trabalho
foi 12,5%, tendo ambas diminuído em relação a 2020 (0,4 p.p. e 1,6 p.p., respetivamente).
O presente relatório descreve a atividade do NERBE/AEBAL durante o ano de 2021 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, tendo este ano apresentado
ainda algumas particularidades provocadas pela crise pandémica de COVID 19 que teve
repercussões económico-sociais em todo o Mundo.
A atividade do NERBE/AEBAL no ano 2021 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, da inovação e como não podia deixar de
acontecer no apoio às empresas perante a pandemia de SARS-COV-2.
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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.

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
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As principais atividades deste departamento são a realização de candidaturas do
NERBE/AEBAL a programas comunitários, o acompanhamento e implementação de
projetos de investimento e de formação realizados pela Associação, ou por entidades
terceiras, contratados ao NERBE/AEBAL, assim como apoiar os empresários a ultrapassar
as 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, assim como na harmonização da estratégia de desenvolvimento para o território
com outros parceiros, públicos e privados.
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 e das redes
sociais 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
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.
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2.4 - Organigrama
Assembleia-Geral
Conselho Fiscal

Direção

Comissão
Executiva

Adjuntos de Direção

Departamento de
Desenvolvimento
Regional

Departamento de
Iniciativa
Empresarial

Projetos

Departamento de
Comunicação e
Eventos

Departamento
Adiminstrativo e
Financeiro

Departamento de
Apoio ao Associado

Formação

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.

2.6 - Recursos Humanos
O NERBE/AEBAL possuí uma equipa qualificada, coesa e com recursos técnicos
multidisciplinares para a execução das metas e objetivos a que se propõe atingir. Tem
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sido política de recursos humanos a manutenção da estabilidade dos colaboradores da
Associação.
A nível organizacional o NERBE/AEBAL dispõe de 3 técnicos superiores, 2 técnicos
administrativos e um polivalente, conforme o seguinte quadro:
Número
Categoria Profissional

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 tem como principais funções a manutenção das instalações e do espaço
exterior da Associação.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021

10

2.7 - Corpos Sociais
Assembleia-Geral
Presidente
Vice – Presidente
Secretário
Secretário Suplente

Sulaccount - Consultadoria em Gestão e Contab., Lda.
Representada por: Filipe Jorge M. Piçarra Fialho Pombeiro
Raúl Heitor Castilho Herdeiros, Lda.
Representada por: Luis Vasco Gonçalves Martins Borba
Grupo Cameirinha - Comércio e Serviços, S.A.
Representada por: Cristina Cameirinha
RP e JP – Restauração, Lda.
Representada por: Rui Jorge de Carvalho Proença

Direção
Comissão Executiva:
Presidente
Vice – Presidente
Vice – Presidente
Vice – Presidente
Vice – Presidente
Vogais:

Agro 121 – Equipamentos Agrícolas e Automóveis, Lda.
Representado por: David da Costa Simão
Sulaccount Pro, Unipessoal, Lda.
Representada por: Jorge Alexandre Barrocas Freitas Jorge
Cartuchos Sulbeja, Lda.
Representada por: Ana Paula Gaspar Vaz Inácio
Instituto Politécnico de Beja
Representada por: João Paulo Trindade
Irmãos Luzia – Maquinas e Alfaias Agrícolas, Lda.
Representada por: Vitor Hugo Luzia
Sociedade Agrícola Monte Novo e Figueirinha, Lda.
Representada por: Filipe Cameirinha Ramos
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
OLIVUM – Associação de Olivicultores do Sul
Representado por: Pedro Lopes
EMAS – Empresa Municipal de Água e S. de Beja, E.E.M.
Representado por: Rui Marreiros
BBB Motores, Unipessoal, Lda.
Representada por: Carlos Manuel Raposo Fernandes
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Seiça, Lda.
Representada por: José António Pereira
Sociedade Agroturismo Corte Ligeira, Lda.
Representada por: João Matos
Cápsula Digital, Unipessoal, Lda.
Representada por: Válter Miguel Ferreira dos Santos
Vogais Suplentes

Mário Oculista, Lda.
Representada por: Armanda Almeida
JPFB Gest, Lda.
Representada por: João Pedro Baião
CONSULAI – Consultoria Agro-Industrial, Lda.
Representada por: Pedro Miguel A. Fernandes dos Santos

Conselho Fiscal
Fiscopax - Gabinete Técnico de Contabilidade, Lda.

Presidente

Representada por: Joaquim Custódio Rodrigues Jesus

Vice – Presidente

Luzcarnes, Lda.
Representada por: Carlos Bento da Luz
Cloudalentejo - Consultadoria de Informática, Lda.

Vogal

Representada por: Carlos Manuel Honrado Marques

Vogal Suplente

Mentanáloga Arquitectura Unipessoal, Lda.
Representada por: Pedro Alves Ruivo

2.8 – Associados
O NERBE/AEBAL no final de 2021 contava com 244 empesas associadas, com a seguinte
distribuição geográfica:
Moura; 3
Mértola; 5

Ourique; 1
Outros; 10
Vidigueira; 6
Odemira; 4
Serpa; 22

Ferreira do A.; 4

Aljustrel; 6

Almodôvar; 2
Alvito; 1
Barrancos; 0

Cuba; 7
Castro Verde; 8

Beja; 165
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Ao longo do ano, verificou-se a entrada de 12 novos associados, e a saída de 7 empresas.
O motivo principal da saída das empresas de associadas do NERBE/AEBAL, prende-se com
a eliminação de despesas por parte das mesmas (quotas) ou cessação de atividade.
Como podemos verificar no quadro abaixo, o número de associado tem vindo sempre a
aumentar nos últimos anos.

Empresas Associadas
250
240
230

222

235

236

239

2018

2019

2020

244

226

220
210
2016

2017

2021

Do total das empresas associadas, a 31 de Dezembro de 2021, verificamos que 57% têm a
situação regularizada em termos de quotizações:

Nº empresas
associadas a 31
Dezembro
Nº de empresas com
quotas regularizadas
a 31 Dezembro
% de empresas com a
quotização
regularizada

2016

2017

2018

2019

2020

2021

222

226

235

236

239

244

143

143

154

148

130

140

64%

63%

66%

63%

54%

57%

Verificou-se um acréscimo do número de empresas com a situação regularizada, em
termos de quotização, a 31 de Dezembro de 2021, se compararmos com o ano transato.
Este acréscimo, deve-se em grande parte, ao pagamento de quotas que se encontravam
em atraso de anos anteriores.
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2.9 – Participações / Parcerias do NERBE/AEBAL
O NERBE/AEBAL tem relações com as seguintes entidades:
Entidade
ADPM – Associação de Desenvolvimento do
Património de Mértola
ADRAL – Agência de Desenvolvimento Regional
do Alentejo, S.A.
Aeroporto de Beja
Agência Portuguesa do Ambiente Administração da Região Hidrográfica do
Alentejo

Forma de relacionamento
Parceiro no Centro de Informação Europ Direct
do Baixo Alentejo
Acionista
Vogal do Conselho de Administração
Conselho Consultivo
Grupo de Trabalho do Projeto DECABEJA Desenvolvimento Carga Aérea em Beja
Conselho da Região Hidrográfica do Alentejo

Conselho Geral
Júri de PAP´s
AIP – Associação Industrial Portuguesa
Parceiros
Associado
Vice-Presidente da Direção
ALENTEJO XXI – Associação de
Órgão de Gestão do GAL
Desenvolvimento Integrado do Meio Rural
Parceiro GAL constituído no âmbito da estratégia
de Desenvolvimento Local de Base Comunitária
AmaAlentejo
Comissão Promotora
ARECBA – Agência Regional de Energia do
Associado
Centro e Baixo Alentejo
Conselho de Administração
Comissão de Avaliação do Centro Municipal de
Câmara Municipal de Aljustrel
Acolhimento de Micro Empresas
Conselho Económico e Social
Câmara Municipal de Barrancos
Parceira na Gestão da Incubadora de Empresas
do Concelho de Barrancos
Conselho Económico e Social
Conselho Municipal de Segurança dos Cidadãos
Câmara Municipal de Beja
de Beja
Comissão Municipal de Trânsito
Conselho Municipal de Desenvolvimento
Câmara Municipal de Odemira
Económico
CEBAL - Centro de Biotecnologia Agrícola e
Associado
Agro-Alimentar do Alentejo
Presidente do Conselho Fiscal
Associado
CEA – Conselho Empresarial do Alentejo
Vogal da Direção
Centro Tecnológico Agro-Alimentar do Alentejo Parceiro
Agrupamento de Escolas N.º 2º de Beja
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CCDR Alentejo

CIMBAL

CIP – Confederação Empresarial de Portugal

Escola Profissional Bento de Jesus Caraça
ESDIME - Agência para o Desenvolvimento
Local do Alentejo Sudoeste
Fundação AEP
Fundação AIP

IEFP – Instituto de Emprego e Formação
Profissional
Instituto da Conservação da Natureza e das
Florestas, IP

Instituto Politécnico de Beja

OPTA Alentejo
Rede Social – Plataforma Supraconcelhia do
Alentejo Litoral
Rede Social – Plataforma Supraconcelhia do
Baixo Alentejo
Rota Do Guadiana - Associação
Desenvolvimento Integrado
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Conselho Regional
Parceiro no Fórum da Economia Circular do
Alentejo (FECA)
Conselho Estratégico para o Desenvolvimento
Intermunicipal
Parceiro
Associado
Membro do Conselho Geral
Membro do Conselho Associativo Regional
Membro do Conselho da Indústria Portuguesa
Membro do Conselho para a Construção e o
Imobiliário
Membro do Grupo de Trabalho de Comunicação
Membro do Observatório do Desenvolvimento
das Relações de Trabalho
Membro do Conselho Consultivo
Órgão de Gestão do GAL
Parceiro GAL constituído no âmbito da estratégia
de Desenvolvimento Local de Base Comunitária
Parceiro
Conselho de Curadores
Vice-Presidente do Conselho de Administração
Júri de Sessões de Certificação de RVCC
Profissional no Centro Qualifica
Membro do Conselho Consultivo Local do Centro
de Emprego e Formação Profissional de Beja
Conselho Estratégico do Parque Natural do Vale
do Guadiana
Parceiro da Rede de Fomento do
Empreendedorismo do Baixo Alentejo e do
Alentejo Litoral
Parceiro da Feira do Emprego 2021
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Órgão de Gestão do GAL
Parceiro GAL constituído no âmbito da estratégia
de Desenvolvimento Local de Base Comunitária
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Terras Dentro - Associação para o
Desenvolvimento Integrado
SRTT – Sistema Regional de Transferência de
Tecnologia

Parceiro GAL constituído no âmbito da estratégia
de Desenvolvimento Local de Base Comunitária
Parceiro

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. Assim, integrando a temática das
atividades desenvolvidas no âmbito das iniciativas empresariais, existe um ponto
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
No ano de 2021, devido à crise pandémica mundial, verificou-se uma dinâmica diferente
neste departamento face ao registado em 2020, pois de uma forma geral as “janelas de
oportunidades” disponibilizadas pelos períodos de menor índice de transmissibilidade e
incidência da SARS COV2 permitiram implementar as operações de acordo com o previsto
nas reprogramações apresentadas e aprovadas pelo Alentejo 2020. No entanto notaramse ainda algumas restrições e limitações na implementação dos projetos provocadas pela
pandemia.
Salienta-se ainda que a Associação no presente ano apenas candidatou duas operações a
financiamento comunitário (na temática da qualificação e dos recursos humanos).

I.

Projetos candidatos em 2021:

Denominação do Projeto: ALENTEJO+ DIGITAL | Projeto de Inovação para a economia
digital das PME do setor agroalimentar da região do Alentejo
Âmbito do Projeto: Qualificação e inovação / Parceria

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021

16

Financiamento: ALENTEJO 2020, Domínio – Competitividade e Internacionalização
Descrição: Candidatura foi apresentada ao Aviso n.º ALT20-53-2021-48 do Sistema de
Apoio a Ações Coletivas “Qualificação” durante o segundo trimestre do ano, assentando
numa parceria constituída pelo NERPOR – Núcleo Empresarial da Região de Portalegre
(beneficiário principal), o NERBE/AEBAL e o NERE – Núcleo Empresarial da Região de
Évora. O Projeto tem como objetivo central o reforço da capacidade empresarial de PME
do setor agroalimentar da região do Alentejo para o desenvolvimento de novos produtos,
serviços e processos, estimulando-as para o desenvolvimento de práticas digitais
inovadoras, com vista ao aumento da produtividade e capacidade de criação de valor,
promovendo um crescimento inteligente e digital, assim como estimular as PME na
identificação e sensibilização para os fatores críticos de competitividade, promoção de
práticas de cooperação entre PME e instituições no desenvolvimento de atividades e
projetos inovadores, bem como na promoção de iniciativas que potenciem a produção de
informação económica regional no setor agroalimentar no domínio da economia digital.
Este projeto, caso seja aprovado, em 2022, terá a sua implementação até dezembro de
2023.

Denominação do Projeto: Estágios Ativar.PT
Âmbito do Projeto: Recursos Humanos
Financiamento: POISE
Descrição: Candidatura submetida em junho de 2021 com o objetivo integrar um
estagiário na Associação com funções de conservação, manutenção e limpeza de todo o
espaço do NERBE/AEBAL, assim como a execução de pequenas reparações. Esta
candidatura foi aprovada em agosto de 2021, tendo iniciada a sua implementação no mês
seguinte. Prevê-se a conclusão deste projeto em setembro de 2022.

II.

Projetos cuja implementação transitou de 2020

Denominação do Projeto: ALENTEJO EXPORT 2.0
Âmbito do Projeto: Internacionalização / Parceria
Financiamento: ALENTEJO 2020, Domínio – Competitividade e Internacionalização
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Descrição: Candidatura submetida ao SIAC – Sistema de Incentivos às Ações Coletivas,
assentando numa parceria constituída pelo NERE (beneficiário principal), o NERBE/AEBAL
e o NERPOR. 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 iniciou a sua implementação em dezembro de 2020 e prevê-se a sua
conclusão no 4º trimestre 2022.

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 junho de 2023.

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
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Alentejo. Este projeto foi aprovado em julho de 2019 por parte do ALENTEJO 2020 e a sua
implementação decorrerá até fevereiro de 2023.

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 teve 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. Esta candidatura foi alvo de uma
reprogramação motivada pelas dificuldades de implementação devido à pandemia de
COVID 19, que permitiu a sua implementação por mais 12 meses. Assim, a operação foi
executada em 36 meses, tendo sido concluída em outubro de 2021, não apresentando
qualquer desvio em termos de execução física e uma taxa de execução financeira por
parte da Associação de 98,97%.

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
e o NERPOR. Este projeto teve 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,
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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
submetido em março de 2018 e foi aprovado em setembro do mesmo ano por parte do
ALENTEJO 2020. Esta candidatura também foi alvo de uma reprogramação motivada
pelas dificuldades de implementação devido à pandemia de COVID 19, que permitiu a sua
implementação por mais 12 meses. Esta operação foi executada em 36 meses, tendo
concluído em dezembro de 2021, não apresentando qualquer desvio em termos de
execução física e tendo uma taxa de execução financeira por parte da Associação de
98,63%.

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
do mesmo ano por parte do ALENTEJO 2020. Esta candidatura, à semelhança das
anteriores, foi também alvo de uma reprogramação motivada pelas dificuldades de
implementação devido à pandemia de COVID 19, que permitirá que a sua implementação
fosse prorrogada, sendo expectável a sua conclusão no final de abril 2022.
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Denominação do Projeto: MERCADO HALAL
Âmbito do Projeto: Internacionalização / Parceria
Financiamento: POCTEP 2014-2020
Descrição: Candidatura submetida na 2ª convocatória ao POCTEP 2014-2020, assentando
numa parceria constituída pela Fundación Tres Culturas del Mediterráneo de Sevilha
(beneficiário

principal),

Mercados

Centrales

de

Abastecimiento

de

Córdoba,

Mercacórdoba S.A. de Cordova, o NERBE/AEBAL e a CIMBAL. O Projeto tem como
objetivo central a promoção de práticas junto do setor turístico, comercial e artesanal da
Andaluzia e do Baixo Alentejo de forma a dar resposta ao nicho de mercado representado
pela população muçulmana através da disseminação da certificação HALAL, de forma a
captar novos visitantes para o território. Este projeto foi aprovado em maio de 2019 por
parte da Autoridade de Gestão do POCTEP, mas em virtude de ter sofrido uma alteração
do beneficiário principal, o início da sua implementação só ocorreu em janeiro 2020.
Prevê-se a conclusão desta operação no primeiro semestre de 2022.

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. No último trimestre do ano 2020 foi adjudicada a empreitada de
construção do Centro. A empreitada de construção decorreu em todo o ano de 2021,
sendo expectável que a mesma seja concluída e realizados os restantes investimentos no
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ano 2022. Esta operação foi aprovada em agosto de 2019 e prevê-se que tenha a sua
conclusão no primeiro trimestre de 2022.

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.

I.

Ações Individuais de Formação Profissional
A Associação durante o ano 2021, face à situação pandémica de SARS-COV-, e pelo
facto do NERBE/AEBAL estar certificado para a realização de ações de formação
em modo presencial, foi difícil a realização das ações de formação que estavam
previstas, no entanto conseguiu-se realizar uma ação, quando as medidas
sanitárias impostas pela DGS assim o permitiram.
Assim sendo, foi desenvolvida a seguinte ação de formação certificada:
Area
de
Educação
Nº horas
Formação

Nº de
Ação

Objectivos

UFCD

Ações

Manipulador
Actualização

de

Atualização de conhecimentos
face à higiene das carnes e seus
produtos,
higiene
dos
Carnesmanipuladores, instalações , etc,
aos detentores do Cartão de
Manipulador
de
Produtos
Carneos

1

-

862

4

Indicadores Físicos da Atividade Formativa desenvolvida

Inicio

Fim

Area
de
Educação
Formação

12/07/2021

12/07/2021

862

Data
Ação

Manipulador de CarnesActualização

Total
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Nº Formandos
Nº horas

4

Nº
Volume
de
empresas
Formação
envolvidas

H

M

Total

7

5

12

48

9

7

5

12

48

9
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II.

Projeto de Formação-Ação

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 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 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, tendo
iniciado em outubro de 2020.
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Formação Interna
Os técnicos da Associação, frequentaram algumas ações de formação, realizadas por
entidades externas, nomeadamente:
Colaborador

Ação

Entidade Formadora

NºHoras

Hugo Gonçalves

Marketing como Alavanca do Negócio

Terras Dentro

4

Hugo Gonçalves

Marketing e Gestão de Redes Sociais

Terras Dentro

4

Hugo Gonçalves

Ser Marketeer do meu Projeto

Terras Dentro

4

Hugo Gonçalves

Como Comunicar de Forma Eficaz

Terras Dentro

4

Hugo Gonçalves

Plano de Marketing Digital

Terras Dentro

4

Gestão e Coordenação da Formação à Distância

AIDA

16

Hugo Gonçalves

Tecnicas de Marketing e Redes Digitaais

AIP

25

Hugo Gonçalves

Gestão de Conteúdos Digitais

AIP

25

Mariana Carvoeiras

Total

86

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.
Neste âmbito o NERBE/AEBAL integrou, no ano 2021, 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 2021 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 e agroalimentar, mas
que ainda possui um potencial de exploração enorme carecendo ainda de ser explorado e
aproveitado.
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Este projeto, apesar da influência que possuí atualmente na economia regional, será,
indubitavelmente, um dos motores de desenvolvimento nacionais, contribuindo para o
tão importante equilíbrio da balança comercial portuguesa.
As principais preocupações da Associação durante o ano 2021 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 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).
Durante o ano de 2021, o NERBE/AEBAL continuou a realçar a importância deste
empreendimento e a necessidade de continuar agregar esforços no sentido de serem
disponibilizadas condições para que o EFMA consiga alcançar todos os objetivos
estratégicos estipulados para o aproveitamento daquela infraestrutura junto dos diversos
atores nacionais e regionais para o desenvolvimento.

2.

Acessibilidade sustentável do Alentejo nas ligações nacional e internacional

O NERBE/AEBAL tem encetado esforços em parceria com outras entidades regionais na
defesa do desenvolvimento sustentável do Alentejo. Neste sentido, e à semelhança de
anos anteriores, continuou a frisar e a realçar a importância da inscrição de investimentos
regionais, como a eletrificação da ferrovia entre a Funcheira e Casa Branca, a conclusão
das obras da A26 que liga a A2 ao Aeroporto Internacional do Alentejo/Beja, entre outros,
nos diversos planos de investimento e estratégias nacionais a meter em prática nos
próximos anos.
Durante o ano 2021, a Associação enalteceu também a visão que defende para o
Aeroporto Internacional do Alentejo/Beja tentando, não só captar novos investimentos
ligados à logística, industria e aeronáutica para o território, como procurando soluções
que viabilizem o regular funcionamento daquela infraestrutura.
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3.

Internacionalização da Economia Regional

O NERBE/AEBAL apresenta um histórico de atividade desenvolvida no âmbito da temática
da internacionalização, não só através de projetos individuais como em projetos em
parceria com outras entidades. O ano 2021, ficou marcado pela dinâmica demonstrada
pela Associação, no implementar de atividades ligadas a esta temática como foram os
casos da realização de 5 missões de reconhecimento ao território com prospetores
internacionais (3 no âmbito do projeto Alentejo Global Export e 2 no projeto
Internacionalização dos Recursos Silvestres 2020), na quais se verificaram reuniões b2b
com empresas regionais para fomentar negócios internacionais, uma FamTrip com
influencers, jornalistas e opinion makers na área agroalimentar ao Alentejo, entre outras
atividades, que foram reconhecidas por diversas entidades como indiscutíveis para
divulgação da Região e para a criação de oportunidades para as empresas instaladas.
Desta forma a Associação continuou, durante 2021, a apoiar as empresas da Região no
início dos seus processos de internacionalização e a incrementarem os seus volumes de
negócios internacionais.
O Gabinete de Apoio à Internacionalização e os projetos da Associação dedicados a este
tema (vide ponto 3.1.1) acabaram por ser ferramentas que as empresas da região
utilizaram.

4.

Colaboração com Autarquias e entidades que influenciam o desenvolvimento
da Região

No ano 2021, 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 para 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.
Durante o ano, o NERBE/AEBAL reuniu com 8 das 14 Câmaras da sua área de intervenção
para apresentar o seu projeto de parceria denominado “Balcão Único” a ser
implementado nos próximos anos que prevê em conjunto com as Autarquias, CIMBAL e
outras entidades nacionais e regionais disponibilizar toda a informação da Região a
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potenciais investidores e fomentar a captação de investimento, assim como a criação de
uma rede de atores regionais para a partilha de conhecimento e soluções para as
questões relacionadas com o desenvolvimento empresarial e económico.
Ainda no ano 2021, o NERBE/AEBAL integrou as várias entidades existentes de fomento
do Desenvolvimento Regional, tomando posições públicas sobre os projetos
estruturantes do território.
Salienta-se ainda a colaboração com a Autarquia de Barrancos no âmbito da gestão da
incubadora daquele Município que permitiu não só o apoio da Associação às empresas
incubadas, como uma presença mais assídua do NERBE/AEBAL naquele Concelho.

3.3 - Departamento de Comunicação e Eventos
Comunicação
No que se refere à comunicação o Departamento, continuou a apostar na consolidação
da presença do NERBE/AEBAL nos meios de comunicação digital, nomeadamente através
da dinamização do website, da newsletter NERBE/AEBAL, e de um reforço constante da
presença nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e Linkedin (criado em 2021).
No âmbito da Comunicação devem destacar-se:


Atualização dos principais canais de comunicação do NERBE/AEBAL:
o Website – reformulação das áreas existentes;
o Criação da conta na rede social Linkedin;



Participação nas reuniões do Grupo de Trabalho de Comunicação da CIP, constituído
pelos responsáveis de comunicação de todos os associados da CIP, com vista à
divulgação e debate das melhores práticas existentes a nível nacional e internacional
na área da comunicação.



Edição e envio, por Outlook, de 57 comunicações aos Associados.



Gestão do Portal NERBE/AEBAL:
o Atualização permanente dos conteúdos estáticos das diversas áreas que
compõem o portal;
o Produção e edição de 46 artigos.
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Newsletters:
o Produção e envio de 12 edições da newsletter;
o Produção e envio , sempre que necessário, do “Briefing - Informação relevante
com impacto nas empresas”, que contém informação pertinente;



Gestão de Redes Sociais
o Facebook – 1648 seguidores (a 31-12-2021), 213 novos seguidores e 485 posts
o Instagram – 583 seguidores (a 31-12-2021), 115 novos seguidores e 119
publicações.
o Twitter – 34 seguidores (a 31-12-2021), 24 novos seguidores, 341 tweets e
1375 visitas ao perfil
o Youtube – 4 subscritores, (a 31-12-2021), 4 vídeos publicados e 147
visualizações novas.
o Linkedin – 91 seguidores (a 31-12-2021), 236 publicações



Mediação das relações do NERBE/AEBAL com os Meios de Comunicação Social e envio
de 2 comunicados à imprensa;

Eventos
O Departamento promoveu durante o ano de 2021 os seguintes eventos:

1.

I Feira de Emprego Virtual do IPBeja

Realizou-se no dia 27 de Maio, a I Feira de Emprego Virtual do IPBeja. Foi uma iniciativa
organizada pelas 4 Escolas do Instituto e demais serviços, em colaboração com o
NERBE/AEBAL.
A feira surgiu na necessidade de apoiar a inserção no mercado de trabalho e de promover
a empregabilidade dos finalistas e diplomados do Instituto Politécnico de Beja.

2.

Alentejo Global Export| Visita de Prospetores Internacionais

No âmbito do projeto Alentejo Global Export, fruto da parceria entre o NERBE/AEBAL, o
NERE e o NERPOR, realizou-se no dia no dia 9 de Junho, a primeira das 3 Missões de
Reconhecimento ao Alentejo, que contou, com a presença de importadores e
distribuidores provenientes da Alemanha, Bélgica, Espanha, Luxemburgo e Países Baixos.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021

28

A sessão de trabalho da primeira missão, nas instalações do NERBE/AEBAL contou com 18
empresas da região do Baixo Alentejo e Litoral.
Esta iniciativa teve como grande objetivo facilitar reuniões b2b entre as empresas
alentejanas e os importadores e distribuidores internacionais com o intuito de fomentar
negócios.

3.

Tomada de Posse dos Corpos Sociais do NERBE/AEBAL

Dia 17 de Junho, pelas 18H30M, realizou-se a tomada de posse dos Corpos Sociais do
NERBE/AEBAL, para o triénio 2021/2023.
David da Costa Simão, representante da empresa Agro 121 - Equipamentos Agrícolas e
Automóveis, Lda, é o 5º Presidente do NERBE/AEBAL, sucedendo a Filipe Fialho Pombeiro,
que foi endossado como Presidente da Assembleia Geral do NERBE/AEBAL, para o triénio
2021/2023.
A cerimónia de tomada de posse dos Corpos Sociais do NERBE/AEBAL, contou com a
presença, de representantes de várias entidades regionais e nacionais. Destacar as
intervenções do Presidente da CIP, António Saraiva, do Presidente da AIP, José Eduardo
Carvalho, e da Vereadora da CM de Beja, Marisa Saturnino.

Imagem 1 – Tomada de Posse dos Corpos Sociais do NERBE/AEBAL
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4.

Assinatura do Protocolo de colaboração para a Gestão da Incubadora de

Empresas do Concelho de Barrancos
Realizou-se no dia 23 de Junho a assinatura do Protocolo de colaboração para a Gestão da
Incubadora de Empresas do Concelho de Barrancos.
O NERBE/AEBAL, cuja área de intervenção é todo o distrito de Beja e com uma vasta
experiência no apoio às empresas e empreendedorismo, é a entidade gestora da
Incubadora de Empresas.
Com a Incubadora de Empresas, o Município de Barrancos apostou na criação de uma
infraestrutura que possa dar apoio ao lançamento de novas ideias de negócio, assim
como permitir a potenciais empresários ou a outros profissionais a sua instalação no
Concelho de Barrancos.

5.

Alentejo Global Export | Ações de divulgação no Mercado Alemão

O Projeto Alentejo Global Export, executou no mercado da Alemanha, ações de
divulgação.
As ações comtemplaram, mostra, divulgação e prova dos produtos aderentes ao projeto
nos seguintes eventos no mercado ALEMÃO:


Certame internacional GENUS GIPFEL, em Colónia, no dia 30 de Agosto com
showcooking integrando os produtos das empresas aderentes, que foi realizado pelo
chef Miguel Laffan no stand do projeto;



ROAD SHOW “ALENTEJO GOURMET” realizado em articulação com o consulado de
Portugal na Alemanha, na CAVE DAS TAPAS, em Dusseldorf, no dia 31 de Agosto, com
showcooking realizado pelo chef Miguel Laffan com os produtos do projeto;



ROAD SHOWS “ALENTEJO GLOBAL EXPORT” durante 3 dias (de 30 de agosto a 1 de
setembro) numa unidade comercial ligada à restauração portuguesa em Dusseldorf.
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Imagem 2 – Alentejo Global Export | Ações de divulgação no Mercado Alemão

6.

Alentejo Global Export| Visita de Prospetores Internacionais

Depois do sucesso da Missão de prospetores internacionais realizada no mês Junho,
realizou-se a 2ª Missão de Reconhecimento ao Alentejo, mais uma vez com presenças de
importadores e distribuidores provenientes da Alemanha, Benelux (Bélgica, Luxemburgo
e Países Baixos) e Espanha.
O evento teve lugar nos dias 20, 21 e 22 de Setembro nas instalações do NERBE/AEBAL
(Beja), NERE (Évora) e NERPOR (Portalegre), respetivamente.
Esta ação teve como grande objetivo facilitar reuniões b2b entre as empresas Alentejanas
e os prospetores internacionais com o intuito de fomentar negócios.
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7.

Internacionalização dos Recursos Silvestres 2020 | Visita de Prospetores

Internacionais
No âmbito do projeto Internacionalização dos Recursos Silvestres 2020 | Alentejo Natural
Products, dedicado ao apoio à internacionalização dos Recursos Silvestres do Alentejo
para os mercados da Alemanha, Espanha, França e Países Baixos, estiveram presentes
duas delegação de prospetores (importadores/distribuidores) desses mercados, nos dia
06 e 20 de Outubro, nas instalações do NERBE/AEBAL, e em Mértola no Monte Guizo,
respetivamente.
O objetivo das visitas foi o de se efetuar reuniões B2B entre estes prospetores e as
empresas produtoras da região.

Imagem 3 – Internacionalização dos Recursos Silvestres 2020 | Visita de Prospetores
Internacionais

8.

Internacionalização dos Recursos Silvestres 2020 | Fórum Internacional dos

Recursos Silvestres
Realizou-se no dia 22 de Outubro, integrado na Feira da Caça de Mértola, o Fórum
Internacional dos Recursos Silvestres
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Esta iniciativa inseriu-se no projeto Internacionalização dos Recursos Silvestres 2020 |
Alentejo Natural Products, dedicado ao apoio à internacionalização dos Recursos
Silvestres do Alentejo para os mercados da Alemanha, Espanha, França e Holanda.
O tema da Conferência Internacional foi “O Desafio da Internacionalização”

9.

Alentejo Global Export| Visita de Prospetores Internacionais

Após o sucesso das Missões de prospetores internacionais realizadas anteriormente no
âmbito deste projeto, realizou-se a 3ª Missão de Reconhecimento, mais uma vez com
presenças de importadores e distribuidores provenientes da Alemanha, Benelux (Bélgica,
Luxemburgo e Países Baixos) e Espanha.
O evento teve lugar durante os dias 8, 9 e 10 de Novembro nas instalações do NERPOR
(Portalegre), NERE (Évora) e NERBE/AEBAL (Beja), respetivamente.
O objetivo desta ação foi o de facilitar reuniões b2b entre as empresas Alentejanas e
estes prospetores com o intuito de fomentar negócios.

10.

Alentejo Global Export| Fórum Internacional Alentejo Global Export

O NERBE/AEBAL, o NERE e o NERPOR, no âmbito do Projeto Alentejo Global Export,
realizaram no dia 11 de Novembro, no auditório do NERBE/AEBAL, em Beja, o FÓRUM
INTERNACIONAL ALENTEJO GLOBAL EXPORT, que foi presencial e transmitido por
streaming. Esta iniciativa contou com a presença de empresas do Alentejo, prospetores e
prescritores nacionais e internacionais.

11.

Alentejo Global Export| Ações Exploratórias finais aos Mercado da Alemanha e

Países Baixos
No seguimento das atividades do projeto Alentejo Global Export, o NERBE/AEBAL, em
conjunto com os seus parceiros, NERE e NERPOR, visitaram de 22 a 25 de Novembro, os
mercados da Alemanha e Países Baixos para reunir com alguns dos empresários que
estiveram presentes nos B2B que se realizaram no Alentejo.

Esta iniciativa teve como principal objetivo aferir junto dos importadores/distribuidores,
que estiveram em Portugal nas 3 missões de prospeção ao Alentejo, os resultados obtidos
das visitas e, por outro lado, compreender se foram estabelecidos contatos no imediato
com os produtores.
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Imagem 4 –Alentejo Global Export| Ações Exploratórias finais aoMercado da Alemanha e
Países Baixos

12.
O

Fórum | Emprego, Inovação e Empreendedorismo
NERBE/AEBAL,

esteve

presente

no

“FORÚM

EMPREGO

|

INOVAÇÃO

|

EMPREENDEDORISMO”, organizado pelo CLDS 4G Beja, a iniciativa decorreu de 22 a 25 de
Novembro, no auditório do Instituto Politécnico de Beja. De realçar a presença do
Presidente do NERBE/AEBAL no dia 22no painel da sessão de abertura. No dia 23, dia
dedicado ao Empreendedorismo e Inovação Social, o NERBE/AEBAL marcou presença
com a apresentação dos seus serviços. No dia 24, que teve como tema principal as
entidades empregadoras, o NERBE/AEBAL, esteve representado por três empresas
suas associadas num dos painéis de discussão.

13.

Alentejo Global Export| Ação Exploratória final ao Mercado Espanhol

No seguimento das atividades do projeto Alentejo Global Export, o NERBE/AEBAL, em
conjunto com os seus parceiros, NERE e NERPOR, visitaram nos dias 28, 29 e 30 de
Novembro, as cidades de Barcelona e Madrid, para reunir com alguns dos prospetores
que estiveram presentes nos B2B que se realizaram no Alentejo.

Esta iniciativa teve como principal objetivo aferir junto dos importadores/distribuidores,
que estiveram em Portugal nas 3 missões de prospeção ao Alentejo, os resultados obtidos
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dessas visitas e, por outro lado, compreender se foram estabelecidos contatos no
imediato com os produtores.

14.

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
organizados pelo NERBE/AEBAL ou em parceria com instituições regionais ou nacionais.

a) Alentejo Global Export | Reunião Prospetores Internacionais
NERBE/AEBAL, NERE e NERPOR no âmbito da implementação do projeto ALENTEJO
GLOBAL EXPORT que visa apoiar a internacionalização das empresas do setor
agroalimentar do Alentejo para os mercados da Alemanha, Espanha e Benelux, nos
passados dias 26 e 28 de Janeiro, e face às contingências que o momento obrigou,
realizou reuniões de prospeção, por videoconferência, com importadores e
distribuidores do Benelux, Espanha e Alemanha com vista à preparação das viagens
de reconhecimento destes à região, as quais visaram promover reuniões b2b entre
estes prospetores e as Empresas Alentejanas.

b) 9ª Conferência | Portugal que Faz
O NOVO BANCO e o Global Media Group realizaram à 9ª conferência da iniciativa
Portugal que faz, dedicada à região do Alentejo, transmitida em direto, no dia 4 de
Março, pelas 11H00M. Esta iniciativa, que deu voz a mais de 30 associações
empresariais, procurou debater os desafios que cada região enfrenta no contexto
atual.
O Presidente do NERBE/AEBAL Filipe Pombeiro, foi um dos oradores do Painel de
Debate, que contou ainda com António Ramalho, CEO do NOVO BANCO, Rui Espada,
Presidente do NERE, Jorge Pais, Presidente do NERPOR e José Pedro Salema,
Presidente da EDIA.
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Imagem 5 – 9ª Conferência | Portugal que Faz

c) Mercado Halal | III Webinar | Adaptabilidade das Empresas de Turismo ao
Mercado Halal
Dia 11 de Março, pelas 11H00M, teve lugar o segundo webinar do ciclo que visou
promover a Adaptabilidade das PMEs ao Mercado Halal, sob o título “Adaptabilidade
das Empresas de Turismo ao Mercado Halal”.
O webinar contou com a intervenção de Hilene Galán, Gestora do Instituto Halal,
entidade referência em Certificação Halal em Espanha.

d) Mercado Halal | Ação de Sensibilização “Turismo Muslim Friendly”
O NERBE/AEBAL e a CIMBAL realizaram dia 18 de Março pelas 15H30H uma Ação de
Sensibilização com o tema “Turismo Muslim Friendly” com a participação de Abdullah
Seedat do Instituto Halal de Portugal em formato de teleconferência via ZOOM.
O Mercado Halal focaliza-se no âmbito das ações relacionadas com o
desenvolvimento de negócios e com a promoção de emprego de qualidade,
promoção do empreendedorismo e do intra-empreendedorismo nas PME.
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e) III FÓRUM PARTICIPATIVO ONLINE | Adaptação de empresas de turismo
O NERBE/AEBAL, Fundación Três Culturas del Mediterráneo, Mercacórdoba e a
CIMBAL realizaram dia 08 de Abril o III FÓRUM PARTICIPATIVO ONLINE | Adaptação
de empresas de turismo à certificação Halal e Muslim Friendly, pelas 11H00M.
Este terceiro Fórum contou como oradora com a Dra. Barbara Ruiz Bejarano, doutora
em Estudos Árabes e Islâmicos e Diretora da escola Halal.

f) Mercado Halal | IV Webinar | Adaptabilidade das Empresas de Hotelária ao
Mercado Halal
Realizou-se o 4.º WEBINAR para promover a Adaptabilidade das PME ao Mercado
Halal, que teve lugar no dia 29 de Abril, às 11H00M sob o título de “Adaptabilidade
das Empresas de Hotelaria ao Mercado Halal”.
O evento contou com as intervenções de Hilene Galán, Gestora do Instituto Halal e
Meryeme El Betar, Auditora do Instituto Halal.

g) Mercado Halal | V Webinar | Adaptabilidade das Empresas do Comercio e
Artesanato ao Mercado Halal
Teve lugar no dia 22 de Junho às 11H00M, o V Webinar “Adaptabilidade das
Empresas de Comércio e Artesanato ao Mercado Halal”.
Hilene Galán, Gerente do Instituto Halal e Juan Jiménez Hidalgo, fundador da Plata
Cordobesa, foram os oradores do webinar.

h) IV FÓRUM PARTICIPATIVO ONLINE | Artesanato e Comércio Halal
O NERBE/AEBAL, Fundación Três Culturas del Mediterráneo, Mercacórdoba e a
CIMBAL realizam dia 08 Julho o IV FÓRUM PARTICIPATIVO ONLINE | Artesanato e
Comércio Halal, pelas 11H00M.
O quarto Fórum teve como orador Fazil Irvwan, ex diretor World Islamic Economic
Forum.

i) Reunião Trabalho | Identificação das Necessidades da Zona Industrial de Beja
No dia 19 de Agosto, pelas 18H30M, realizou-se, no auditório do NERBE/AEBAL,
reunião de trabalho de “Identificação das Necessidades da Zona Industrial de Beja”, o
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evento foi da organização do NERBE/AEBAL, onde marcaram presença os Técnicos da
CM de Beja e empresas localizadas na Zona Industrial do Concelho.

j) Mesa Redonda | Políticas Autárquicas para o Desenvolvimento Económico
“Políticas Autárquicas para o Desenvolvimento Económico” foi o tema para a mesa
redonda que juntou, no dia 6 de Setembro, pelas 18H30M, no Auditório do
NERBE/AEBAL, Paulo Arsénio, Vítor Picado e Nuno Palma Ferro, para apresentarem e
debaterem as suas propostas.
O NERBE/AEBAL e O Atual, por reconhecerem que cabe aos municípios um papel
fundamental na competitividade económica dos territórios, papel para o qual
também contribui de forma decisiva o dinamismo do tecido empresarial, convidaram
os três principais candidatos à Câmara Municipal de Beja para debater as suas
propostas para a área do desenvolvimento económico.
A iniciativa, foi transmitida em live streaming vídeo, no site e redes sociais do “O
Atual” e do NERBE/AEBAL, e contou com uma intervenção inicial de David Simão,
Presidente da Direção do NERBE/AEBAL.

Imagem 6 – Mesa Redonda | Políticas Autárquicas para o Desenvolvimento Económico
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k) Mercado Halal | Workshop Teórico/Prático | Gastronomia Halal
A Fundação Tres Culturas del Mediterráneo, o NERBE/AEBAL, a CIMBAL e a
Mercacordoba, organizaram no Monte da Eirinha e no Agroturismo os Xistos, nos
dias 25 e 26 de Novembro, respetivamente, dois workshops teórico-práticos sobre
gastronomia halal, dirigidos a profissionais do setor da restauração que desejem
aprender a adaptar a sua oferta aos requisitos do mercado halal ou os critérios
Muslim-friendly.
Com esta iniciativa pretendeu-se combater alguns estereótipos relacionados com o
conceito halal que afetam a gastronomia, ao mesmo tempo que oferecer
ferramentas para adaptar a oferta nos sectores estratégicos do turismo e da hotelaria
a esse importante nicho de mercado que é o halal.

Imagem 7 – Mercado Halal | Workshop Teórico/Prático | Gastronomia Halal
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Sendo o ano 2021, um ano ainda atípico, toda a atividade do departamento esteve
exposta as contingências provocadas por a pandemia SARS-COV 2, o que levou a uma
contínua adaptação, de forma a conseguir-se facultar aos associados do NERBE/AEBAL, a
informação mais pertinente de forma a mitigar os efeitos da pandemia.
Ao analisar-se o gráfico de atividades do departamento de comunicação e eventos,
podemos constatar que em relação aos últimos anos verificou-se, um pequeno aumento
dos eventos, salientando-se que alguns dos eventos passaram a se realizar via online.
Em termos de comunicação, não houve alterações significativas, verificando-se um
pequeno aumento, no número de comunicações efetuadas. No primeiro semestre do
ano, devido às contingências provocadas pela pandemia, foi disponibilizado um briefing
de noticiais com impacto nas empresas,. Reforçou-se a aposta na consolidação da
presença do NERBE/AEBAL nos meios de comunicação digital, através da dinamização do
website.
As redes sociais continuaram a ser uma aposta constante, sendo um dos meios de
comunicação com maior taxa de crescimento. O Facebook, Instagram e Twitter,
destinados, predominantemente, a dar a conhecer a intervenção do NERBE/AEBAL, foram
permanentemente atualizados com informação pertinente, tal como o Linkedin da
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Associação que foi criado no início do ano. Estando o NERBE/AEBAL assim presente em 4
redes sociais, onde é partilhada informação.
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 ano de 2021 o NERBE/AEBAL organizou / participou em 13 eventos, de destacar a
Tomada de Posse dos Órgãos Sociais do NERBE/AEBAL, a Assinatura Protocolo de
colaboração para a Gestão da Incubadora de Empresas do Concelho de Barrancos, e as
várias atividades dos Projetos Alentejo Global Export, e Internacionalização dos Recursos
Silvestres.
Em relação aos workshops / seminários / sessões de esclarecimento / sessões de
trabalho, organizou-se, individualmente ou em parceria 11 eventos, número semelhante
de eventos comparativamente aos últimos. De salientar que devido às restrições
provocadas pela pandemia, grande parte dos eventos foram via online.
Por fim, realça-se a publicação mensal da newsletter NERBE/AEBAL, que tem como
objetivo disponibilizar um resumo da atividade do NERBE/AEBAL, e demais temas de
interesse para os seus associados. Referir ainda que disponibilizou-se igualmente um
Briefing de informação de interesse para as empresas.

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.
Assim, 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. Dado que, o ano de 2021, à semelhança de 2020, foi também ele um
ano atípico devido à pandemia COVID-19, foi necessário fazer chegar aos associados
regularmente, toda a informação relevante e de interesse para as empresas, com a
periodicidade que a mesma ia surgindo de forma a que, o tecido empresarial estivesse
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munido da informação o mais atualizada possível. Esta situação exigiu um esforço
adicional por parte dos serviços do NERBE/AEBAL.
Em relação à 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, tanto que se verificou um aumento do
nº de empresas associadas neste ano.
De forma a diminuir os custos de estrutura das empresas associadas, 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.
Durante o ano 2021, foi efetuada uma campanha para publicidade dos associados nas
instalações exteriores do NERBE/AEBAL. No seguimento da política de comunicação e
divulgação do NERBE/AEBAL, disponibilizou-se aos Associados um espaço publicitário,
como forma das empresas divulgarem e promoverem os seus negócios. Pois, o espaço do
NERBE/AEBAL é bastante movimentado ao longo do ano, fruto das diversas atividades
desenvolvidas e à presença das empresas instaladas na Associação. Esta iniciativa foi bem
aceite junto das empresas, tendo havido bastante adesão e ocupado os espaços
inicialmente definidos.
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 2020

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
Afazema,Lda
Algardata, SA
Almabio, CRL
ALPIBRE, Lda
Alquimed, Lda
Álvaro Manuel Bagulho Martins
Álvaro Ragageles, Unip., Lda
Alves & Proença, Lda
Amazing Options, Lda
António F. Silva, Lda
António J. Gonçalves de Sousa
António Manuel Baião Lança
Assoc. Columbófila Distrito Beja
Assoc. Agric. do Baixo Alentejo
Assoc.Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Beja
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
Caixa de Crédito Agr. Mútuo do
Alentejo Sul
Canudo Lança, Lda
Capsula Digital, 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
CMRF, Unipessoal, Lda
Cocas Produções, Lda
CONFORPACK, Lda
Const. Moinhos de Sta Maria, Lda
Construções Pinelense, Lda
Construções SolBragança,Lda
CONSULAI-Consultoria AgroIndustrial,Lda
Contecnicasul, Lda
Coop. Prod. Cons. Proletário
Alentejano, Crl
Coopnela-Coop.Agr. de Penela da
Beira, Crl
Coop. Agrícola de Moura e
Barrancos, Crl
Coop. Agrícola de Vidigueira, Crl
Coop. Agrícola do Guadiana,Crl
Corrente Activa, Lda
Courtesy Lion, Unipessoal,Lda

Estudantina, Lda
EUROSET, Lda
Êxito Total, Unipessoal, Lda

F
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
Futuro Anónimo, Lda

G
Galipax, 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
Hugo Dias Lopes, Unipessoal,Lda

D
Daniel Mestre-Com. Pneus,Lda
De Branco, Lda
Decisão Empolgante, Lda
Dieselbeja, Lda
Diogo Garcia Ferreira, Lda

E
EDIA, S.A
Electrificadora H. Diogo, Lda
EMAS Beja
E-REDES-Distribuição de
Eletricidade,SA
Eefolconter, Unipessoal,Lda
Esdime, Crl
Espaço Visual, Lda
Estética Pax, Lda
Estores Braizinha, de Augusta
M.T. Lameira Braizinha
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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
JFS Motors, Unipessoal,Lda
Jilara, Lda
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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
José da Conceição Palma Gomes
José dos Santos Rafael, Lda
José Fernando Justino Marujo
JPFB Gest, Lda
Júlio Emídio Dias Marques

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

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

O

S

N

Odesumos, Lda
OLIFANTS, Lda
OLIVUM
Os Trabalhadores Unidos

K
K-Med Europa, Lda
Kit-Máquinas, Lda

L
Lança, Prazeres & Rebocho, Lda
LCPS, Lda
Leiribeja, Lda
LMVENDING, 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
ML-Consultoria Agricola,Lda
Modelovisual - Ópticas, Lda
Morecare – Serv. de Saúde, Lda
Mouralinho & Mouralinho, LdA
MPG, Lda
MPIB, Lda

P
Padaria Alentejana
Paladares Alentejanos, Lda
Palmimobiliária, S.A.
Panificadora Vilanovense, Lda
Pastelaria e Padarias Vilalvense,
Lda
PaxGeo Campo, Lda
Pedro Marujo Raposo, Unip.,Lda
Pejofil - Materiais de Construção,
Lda
Pensão Residencial Santa
Bárbara, Lda
Pinto Caeiro, Lda
Planicie Seguros, Lda
PlanosAlemPax, Lda
Ponto Óptimo Consultores, Lda
Positiv 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
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S. P. Import. e Exportação, Lda
Samuel Salgado Unipessoal, Lda
Seiça, Lda
Serralharia Guerreiro, Lda
Serve Bem, Lda
Soares & Filhos, Lda
Soc.Agr.Herdade daPoupa,Lda
Soc.Agr. Outeiro da Cardeira, Lda
Soc. Agr. Monte Novo e
Figueirinha, Lda
Soc. Ag. Quinta Alcoforado, Lda
Soc. Agro-Pecuária Afonso e
Banza,Lda
Soc. Agro-Pecuária Broco &
Polina, Lda
Soc. Agroturismo. Corte Ligeira,
Lda
Somincor, S.A.
Soprofor Regiões, Lda
Sulaccount, Lda
Sulaccount Pro, Lda
Sulaqua, Lda

T
Talefe - Produção de Azeite, Lda
Teclasul, Lda
Tertúlia Permanente, Lda
Transmissão Sado,Lda
TREVO, Lda
Tuca Designs
Tudengas, Lda

U
Urban.CMPro, Unipessoal, Lda

V
Vale da Rosa – Soc. Agrícola, Lda
Varela & Balsa, Lda
Verdeagro, Lda
Vidcavea-Azeites Vidigueira, Lda
Vidreira Luclana, Lda
Vitor Penacho, Unipessoal,Lda
Voz da Planície, Crl
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3.5 - Departamento Administrativo/Financeiro
Um dos objetivos deste departamento é 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, de forma a ser um espaço agradável para
quem as visita.
Durante o ano de 2021, foram efetuadas algumas melhorias no espaço, nomeadamente
ao nível dos W.C´s, do sistema de rega e da rede do espaço exterior.
Durante o corrente ano, verificou-se que as áreas que geraram maior rendimento foram
as Salas e o Ninho de Empresas, pois como Associação empresarial, as instalações são
muito procurados para aluguer de espaços para empresas se instalarem em condições
vantajosas.

Rendimento das Instalações
80%
60%
40%

70%

20%

9%

0%
Salas

Auditório

1%
Pavilhões

20%
Ninho de
Empresas

É de referir que no edifício do NERBE/AEBAL, a 31 de Dezembro de 2021, encontravam-se
instaladas várias empresas, num total de 15, 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 2021, o NERBE/AEBAL teve
2 empresas em instalação virtual.
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Instalação Física em Sala
Em sala Partilhada

Em 2021, eram 2, as empresas instaladas,
numa sala partilhada.

Em sala individual
Em

salas

individuais,

durante

2021,

verificaram-se 6 empresas instaladas.

Instalação no Ninho de Empresas
No final de 2020, encontravam-se os 5
módulos ocupados.

Salas de Formação
O NERBE/AEBAL, dispõe de 2 salas de
formação, devidamente equipadas

O espaço do restaurante do NERBE/AEBAL,
Restaurante

durante 2021, não esteve a ser explorado
por nenhuma empresa, mas foi utilizado
como sala de Formação, para ações na área
da restauração, promovidas pelo Centro de
Emprego e Formação Profissional de Beja.

Auditório
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com alguma frequência, são solicitados para
a realização de eventos, por parte de
entidades públicas e privadas da nossa
região
Pavilhões

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 Setembro 2021, ao abrigo de projeto Estágio Ativar que foi candidatado e
aprovado durante 2021.
Este departamento também faz toda a gestão financeira da Associação de forma a
garantir a organização documental e financeira dos projetos em curso e demais atividades
desenvolvidas.

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 2021, presenciais
e online.



Agroglobal | Mesa Redonda “Alqueva – Criar Valor com Agroindustria “

O NERBE, esteve presente nesta Mesa Redonda –“Alqueva – Criar valor com
Agroindústria” integrado na Agroglobal.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021

47



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
Participou-se ainda nas reuniões do Conselho Geral da Escola, realizadas durante o ano de
2021.


AIP – Associação Industrial Portuguesa | Conferência “As Empresas precisam do

Associativismo Empresarial?”
Realizou-se em Tomar, organizada pela Associação Industrial Portuguesa. Este encontro
contou com a participação das Associações Empresariais Regionais do Pais, onde o
Presidente do NERBE/AEBAL esteve presente.


Alentejo XXI – Associação de Desenvolvimento Integrado do Meio Rural

Durante 2021, o NERBE/AEBAL continuou a ocupar um lugar na Direção desta Associação,
apoiando várias iniciativas realizadas neste período. Realizaram-se reuniões de Direção e
Assembleia-Geral, presencialmente e online.


Base Aérea 11 | Cerimonia Comemorativa do Dia da Unidade e de Rendição do

Comandante da BA11
O Presidente do NERBE/AEBAL, esteve presente na Cerimónia do dia da Unidade e de
Rendição do Comandante na Base Aérea 11.


Câmara Municipal de Almodôvar | Tomada de Posse

O Presidente e o Adjunto de Direção, estiveram presentes na Cerimónia Solene da
Tomada de Posse dos Eleitos à Assembleia Municipal e à Câmara Municipal de
Almodôvar.


Câmara Municipal de Beja | Tomada de Posse

O NERBE/AEBAL esteve presente na Sessão Solene da Tomada de Posse dos Eleitos à
Assembleia Municipal e à Camara Municipal de Beja no Teatro Municipal Pax Júlia.
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Câmara Municipal de Cuba | Tomada de Posse

O NERBE/AEBAL esteve presente na Sessão Solene da Tomada de Posse dos Eleitos à
Assembleia Municipal e à Camara Municipal de Cuba no auditório do Centro Cultural de
Cuba.


Câmara Municipal de Mértola | Tomada de Posse

O NERBE/AEBAL, esteve presente na Cerimónia de Tomada de Posse dos Titulares dos
órgãos Autárquicos para o mandato 2021-2025 do município de Mértola.


Câmara Municipal de Odemira | Reunião com Ministra da Coesão Territorial

A convite do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Odemira, o NERBE/AEBAL, esteve
presente na reunião com a Senhora Ministra da Coesão Territorial, com o Senhor
Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Territorial do Alentejo
(CCDRA) e de outros representantes de locais do sector do Turismo, Comércio e Serviços,
sobre o impacto e relançamento da atividade de alojamento, restauração, comércio e
afins no concelho de Odemira.


CCDR Alentejo | Plano Ferroviário Nacional

A CCDRA convidou o NERBE/AEBAL a estar presente na sessão de auscultação para o
Plano Ferroviário Nacional para a participação de reflexões sobre o papel que o
transporte ferroviário pode vir a desempenhar no futuro, tanto no transporte de
passageiros como de mercadorias. Incluiu a identificação de necessidades de transporte
que atualmente não são cobertas por ferrovia, insuficiências da atual rede e dos atuais
serviços. O Presidente do NERBE/AEBAL esteve presente nesta sessão.


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

Litoral
Durante o ano 2021 o NERBE/AEBAL participou ativamente no desenvolvimento do
CEBAL, apoiando as atividades por si promovidas.


Centro Emprego Profissional de Beja | Conselho Consultivo Local do Centro

Emprego Profissional de Beja
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O NERBE/AEBAL esteve presente através de videoconferência no Conselho consultivo
local do Centro de Emprego, onde foi discutido a Avaliação da atividade desenvolvida em
2020 pelo Centro de Emprego e Formação Profissional de Beja, foi apresentado e
apreciado a atividade para 2021 nas áreas do emprego e formação profissional.


CIP – Confederação Empresarial de Portugal

O NERBE/AEBAL, através do Presidente de Direção, participou, em várias reuniões
promovidas pela CIP.
No Grupo de Trabalho de Comunicação da CIP e seus Associados, o NERBE/AEBAL,
participou nas reuniões deste grupo, através do seu Departamento de Comunicação.


Conselho Consultivo do Aeroporto de Beja

O NERBE/AEBAL pertence ao Conselho Consultivo do Aeroporto de Beja e esteve presente
na reunião agendada para este ano de 2021.


Conselho de Administração da Fundação AIP

O NERBE/AEBAL, esteve presente nas várias reuniões do Conselho de Administração da
Fundação da qual ocupa o cargo de Vice-Presidente.


Conselho de Curadores da Fundação AIP

Realizaram-se durante o ano 2021, reuniões do Conselho de Curadores da Fundação da
AIP, onde o NERBE/AEBAL esteve representado pelo Presidente da Direção e um VicePresidente.


Conselho Regional da CCDR Alentejo

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 Alentejo.


Conselho Regional de Inovação (CRI) |
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O NERBE/AEBAL esteve presente na reunião do Conselho Regional de Inovação para a
Pronúncia/apreciação sobre a proposta final da “EREI 2030 ,“uma (nova) década para coconstruir região e desafiar o futuro”.


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, e na sessão de Júri das Provas de
Aptidão Profissional do Curso de Técnico/a de Comunicação, Marketing, Relações
Públicas e Publicidade


Feira Nacional de Agricultura | Mesa Redonda – “Alqueva e Agro-indústria

O NERBE/AEBAL esteve presente nesta Mesa Redonda e na Feira Nacional de Agricultura
em Santarém.


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 2021 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 PDR2021 assim como do financiamento do SI2E e +CO3SO 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
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de: Técnicos de Cozinha/Cozinheiro/Pastelaria; Técnico Comercial, Técnico de Vendas e
Técnico Administrativo; Eletricista de Instalações e Técnico Condutos de Obra


IPDJ- Instituto Português do Desporto e Juventude | EU/ON SCALING UP

O IPDJ- Instituto Português do Desporto e Juventude é o parceiro institucional que esteve
a apoiar o Município de Gaia na implementação e desenvolvimento do EU/ON SCALING
UP, colaborando, localmente, em cada capital de distrito no apoio logístico, angariação de
participantes, entre outros. O NERBE/AEBAL foi um dos convidados

que marcou

presença.
O projeto pretendeu criar momentos de debate e diálogo jovem com decisores políticos e
peritos em políticas de juventude, que promovam soluções sobre as temáticas dos
valores europeus, cidadania europeia, direitos de juventude, participação digital, da
coesão social, ação climática, o futuro da Europa, entre outros.


NERPOR-AE | Cerimónia de Início da obra da Incubadora/ Aceleradora de

Empresas da NERPOR-AE
O NERBE/AEBAL, esteve presente na cerimónia do Inicio do lançamento da obra da
Incubadora/Aceleradora de Empresas do NERPOR, em Portalegre.



PACT | Plantação da Primeira Arvore do Projecto PACT 2.0 | Lançamento da

K*MG x PACT Tech Academy
O NERBE/AEBAL esteve presente na Plantação da Primeira Árvore do PACT 2.0 e no
Lançamento da KPMG x PACT Tech Academy, um projecto educativo que pretende, entre
outras iniciativas, promover o processo de obtenção de certificações tecnológicas pelos
alunos das Instituições de Ensino Superior da região, sem ónus e encargos para estes e
conferidas por diversas plataformas como a OutSystems, SAS e Microsoft.
O evento contou com a presença da Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa


Plano Estratégico Educativo do Baixo Alentejo e revisão das Cartas Educativas

Municipais
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O NERBE/AEBAL esteve presente nesta Sessão de trabalho, onde se discutiu a rede de
oferta educativa e formativa existente na região; quais as necessidades sentidas pelas
empresas; as relações entre escolas e empresas e como as melhorar; quais as prioridades
de intervenção para melhorar as redes para a educação, o desenvolvimento e o emprego
na região e como podem as empresas presentes contribuir para a concretização desse
plano.


PGRH do Sado e Mira e PGRH do Guadiana

O nosso representante neste Conselho teve presente em várias reuniões ao longo de
2021.


Programa Operacional da Região Alentejo 2020

Durante 2021, verificaram-se algumas reuniões com a Equipa de Gestão do Programa
Operacional da Região Alentejo e as Associações Empresariais Regionais (NERPOR;
NERBE/AEBAL; 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 2021 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.


Reuniões com Presidentes das Associações Empresariais

Ao longo do ano, o NERBE/AEBAL, esteve presente em reuniões com os Presidentes das
AER´s para discussão de vários assuntos relacionados com projetos que estão a
decorrer/a criar em parceria.
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Sessão de Apresentação | Componente C5 do Plano de Recuperação e

Resiliência | Agendas Mobilizadoras para a Inovação Empresarial
O NERBE/AEBAL esteve presente no auditório do PACT para assistir a esta sessão de
apresentação que contou com a presença do Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia
e Ensino Superior e da Secretária de Estado da Valorização do Interior


Workshop | Avaliação Intercalar Alentejo 2020 - S03574-2021-POR/GABCD |

CCDRA
O NERBE/AEBAL esteve presente no Workshop Técnico de Avaliação Intercalar Alentejo
2020,onde foi discutida a versão draft da Teoria de Mudança das Prioridades de
Investimento relacionadas com o Empreendedorismo, Inovação, Formação e Emprego.
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5 – Relatório de Contas
NERBE/AEBAL-Ass. Empresarial do Baixo Alentejo e Litoral
Moeda:

EUR

Contribuinte: 502280301

Balanço Contabilístico em 31 Dezembro de 2021
Rúbricas

Notas

2021

2020

Activos fixos tangíveis

7

229 173,99 €

248 655,74 €

Participações Financeiras

5

34 229,48 €

34 229,48 €

Investimentos em Curso

7

353 803,44 €

26 150,23 €

Activos fixos intangíveis

6

59 138,11 €

-

676 345,02 €

309 035,45 €

ACTIV O
Activo não corrente

Sub Total
Activo corrente
Inventários

8

1 906,02 €

1 328,34 €

Clientes

14

77 855,31 €

79 811,93 €

Estado e outros entes públicos

12

826,66 €

801,08 €

Outras contas a receber

14

1 552 163,99 €

2 284 675,61 €

Diferimentos

16

1 512,58 €

723,84 €

Caixa e depósitos bancários

217 130,45 €

219 820,21 €

Sub Total

1 851 395,01 €

2 587 161,01 €

Total do Activo

2 527 740,03 €

2 896 196,46 €

630 225,64 €

630 225,64 €

4

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
Capital Próprio
Outras Reservas

14

Resultados transitados

14

46 951,01 €

45 905,07 €

Outras variações no capital próprio

14

1 458 238,14 €

1 918 041,24 €

2 135 414,79 €

2 594 171,95 €

Sub Total
Resultado líquido do exercício

149,18 €

1 045,94 €

2 135 563,97 €

2 595 217,89 €

14

Total do Capital Próprio
PASSIVO
Passivo corrente
Fornecedores

14

190 405,44 €

86 798,51 €

Estado e outros entes públicos

12

9 375,62 €

6 006,31 €

Financiamentos Obtidos

14

17 500,00 €

7 500,00 €

Outras contas a pagar

14

174 895,00 €

200 673,75 €

Total do Passivo
Total do Capital Próprio e do Passivo

392 176,06 €

300 978,57 €

2 527 740,03 €

2 896 196,46 €

A Direção ______________________________

A Contabilista Certificada _________________________
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NERBE/AEBAL-Ass. Empresarial do Baixo Alentejo e Litoral
Moeda:

EUR

Contribuinte: 502280301

Demonstração de Resultados por Natureza
Período findo em 31 Dezembro 2021
Conta
RENDIMENTOS E GASTOS

Notas

2021

2020

Vendas e serviços prestados

9

177 063,86 €

90 230,13 €

75

Subsídios á exploração

10

468 109,40 €

337 197,14 €

73

Variação de Inventários na produção

74

Trabalhos para a própria entidade

Pos

Neg

71/72

61

Custos das mercadorias vendidas e das
matérias consumidas

8

-5 366,52 €

-6 064,39 €

62

Fornecimentos e serviços externos

16

-570 008,31 €

-325 506,57 €

63

Gastos com o pessoal

15

-111 759,33 €

-103 014,52 €

Outros rendimentos e ganhos

9

72 589,32 €

58 004,81 €

Outros gastos e perdas

16

-11 077,40 €

-30 194,15 €

Resultado antes de depreciações, gastos
de financiamento e impostos

19 551,02 €

20 652,45 €

7
Gastos/reversões de depriação e de amortização

-19 473,61 €

-19 596,60 €

77,41 €

1 055,85 €

102,32 €

204,32 €

179,73 €

1 260,17 €

Ajustamentos
de
(perdas/reversões)

inventário

7622

652

7621

651 Imparidade de dívidas a receber

763

67

78
68

761

64

Provisões

Resultado operacional (antes de gastos
de financiamento e impostos)
79

9
Juros, dividendos e outros rendimentos similares

Resultado antes de impostos
812 Imposto sobre o rendimento do periodo

12

30,55 €

214,23 €

Resultado líquido do periodo

14

149,18 €

1 045,94 €

A Direção ______________________________

A Contabilista Certificada _________________________
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS em 31/12/2021

1.

Identificação da Entidade

1.1 NERBE/AEBAL – Associação Empresarial do Baixo Alentejo e Litoral
1.2 Sede: Rua Cidade S.Paulo
7800-453 Beja
1.3 NIPC 502280301
1.4 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 (NCRFESNL). 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
2021 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em
31 de Dezembro de 2020.

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.
Existem conteúdos que não são comparáveis com o exercício anterior, que é o
Investimento em ativos fixos intangíveis, que reflectem a comparticipação privada em
projectos concluídos em 2021.

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
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Sem aplicação
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
Os depósitos à ordem reflectem o valor utilizado da conta caucionada da CCAM do
Alentejo Sul
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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 2021, estão disponíveis
para uso.

4.2 Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e depósitos à ordem
31/12/2021
Meios Financeiros líquidos constantes do balanço

Quantias
disponíveis

Quantias
Totais

para uso
Numerário

31/12/2020

disponíveis

Totais

para uso

271,67 €

271,67 €

448,62 €

448,62 €

271,67 €

271,67 €

448,62 €

448,62 €

216 858,78 €

216 858,78 €

219 371,59 €

219 371,59 €

216 858,78 €

216 858,78 €

219 371,59 €

219 371,59 €

217 130,45 €

217 130,45 €

219 820,21 €

219 820,21 €

Caixa
Subtotais
Depósitos á ordem
Depósitos á bancários
Subtotais
Totais

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

Activos Intangíveis

Em 31/12/2020

Quantias brutas escrituradas

398 951,40 €

Amortizações e perdas por
imparidade acumuladas

398 951,40 €

Quantias liquidas escrituradas
Amortizações

Em 31/12/2021

Totais

0,00 €
0,00 €

Quantias brutas escrituradas

458 089,51 €

Amortizações e perdas por
imparidade acumuladas

398 951,40 €

Quantias liquidas escrituradas

59 138,11 €

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.
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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:
Métodos de depreciação e taxas
de depreciação usadas nos ativos

Terrenos
e Edíficos e outras Equipamentos
recursos naturais construções
básico

Equipamento de Equipamento
transporte
administrativo

Outros
ativos
fixos tangíveis

fixos tangíveis
Vidas úteis

Taxas de depreciação

Métodos de depreciação

não depreciável

50 anos

1 a 10 anos

4 anos

3 a 5 anos

3 a 10 anos

2%

entre 10% e 100%

25%

entre 20% a 33,33%

entre 10% e
33,33%

linha reta - quota linha reta - quota linha reta - quota linha reta - quota linha reta - quota
anual
anual
anual
anual
anual

d) Quantias escrituradas brutas e as depreciações acumuladas (agregadas com perdas por
imparidade acumuladas) no início e no fim do período

Métodos de depreciação e taxas de depreciação usadas Terrenos
e Edíficos e outras Equipamentos
nos ativos fixos tangíveis
recursos naturais construções
básico

Quantias brutas escrituradas

Outros
ativos
fixos tangíveis

Totais

15 102,00 €

1 543 959,22 €

28 141,19 €

12 889,58 €

431 304,41 €

227 939,52 €

2 259 335,92 €

0,00 €

1 332 000,81 €

26 414,18 €

12 889,58 €

431 131,87 €

227 725,49 €

2 030 161,93 €

Quantias liquidas escrituradas

15 102,00 €

211 958,41 €

1 727,01 €

0,00 €

172,54 €

214,03 €

229 173,99 €

Quantias brutas escrituradas

15 102,00 €

1 543 959,22 €

28 469,49 €

12 889,58 €

431 304,41 €

227 939,52 €

2 259 664,22 €

0,00 €

1 313 012,20 €

26 406,84 €

12 889,58 €

431 045,62 €

227 654,24 €

2 011 008,48 €

15 102,00 €

230 947,02 €

2 062,65 €

0,00 €

258,79 €

285,28 €

248 655,74 €

e
perdas
Em 31/12/2021 Depreciações
imparidade acumuladas

Em 31/12/2020

Equipamento de Equipamento
transporte
administrativo

Depreciações
e
perdas
imparidade acumuladas

Quantias liquidas escrituradas

por

por

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
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Terrenos
e Edíficos e outras Equipamentos
recursos naturais construções
básico

Ativos fixos tangíveis

Quantias
escrituradas
Em
31/12/2020

brutas

liquidas

Outros
ativos
fixos tangíveis

Totais

15 102,00 €

1 553 165,36 €

26 949,49 €

12 889,58 €

431 304,41 €

227 939,52 €

2 267 350,36 €

0,00 €

1 294 023,59 €

25 999,30 €

12 889,58 €

430 916,42 €

227 582,99 €

1 991 411,88 €

15 102,00 €

259 141,77 €

950,19 €

0,00 €

387,99 €

356,53 €

275 938,48 €

Depreciações e perdas por
imparidade acumuladas
Quantias
escrituradas

Equipamento de Equipamento
transporte
administrativo

Adições

312,00 €

312,00 €

Alienações, sinitros e abates

640,30 €

640,30 €

Depreciações

0,00 €

18 988,61 €

327,50 €

-

-

-

-

15 102,00 €

1 543 959,22 €

28 141,19 €

12 889,58 €

0,00 €

1 332 000,81 €

26 414,18 €

15 102,00 €

211 958,41 €

1 727,01 €

Depreciações abatidas
Quantias
escrituradas
Em
31/12/2021

Depreciações e perdas por
imparidade acumuladas
Quantias
escrituradas

f)

brutas

liquidas

86,25 €

71,25 €

19 473,61 €

-

0,00 €

431 304,41 €

227 939,52 €

2 259 335,92 €

12 889,58 €

431 131,87 €

227 725,49 €

2 030 161,93 €

0,00 €

172,54 €

214,03 €

229 173,99 €

Quantias escrituradas de Obras em Curso, durante o período

Obras em Curso-CIBT
Totais

Total

2021

2020

2019

353 803,44 €

327 653,21 €

16 944,09 €

9 206,14 €

353 803,44 €

327 653,21 €

16 944,09 €

9 206,14 €

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

Apuramento do Custo das Mercadorias
Mercadorias
Vendidas e Consumidas

Inventário Inicial

Matérias Primas

Matérias
Subsidiárias

Embalagens

Totais

648,53 €

648,53 €

6 744,20 €

6 744,20 €

0,00 €

0,00 €

Inventário Final

1 328,34 €

1 328,34 €

Custo das mercadorias
vendidas
e
matérias
consumidas

6 064,39 €

Inventário Inicial

1 328,34 €

1 328,34 €

5 944,20 €

5 944,20 €

0,00 €

0,00 €

1 906,02 €

1 906,02 €

Compras
Reclas s ificação
Em 31/12/2020 Inventários

e

Regul.

Compras
Reclas s ificação
Em 31/12/2021 Inventários
Inventário Final

e

Regul.

Custo das mercadorias
vendidas
e
matérias
consumidas

5 366,52 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

6 064,39 €

5 366,52 €

9. Rédito
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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
2021
Quantias dos réditos reconhecidas no
periodo

2020

Proporção face ao
Proporção face
ao total dos
Réditos
Réditos
total dos réditos
reconhecidos no
reconhecidos no
réditos
reconhecidos no
período
período
reconhecidos no
período
período

Vendas

7 273,68 €

2,91%

8 283,04 €

5,58%

Prestação de Serviços

169 790,18 €

67,98%

81 947,09 €

55,21%

Outros Rendimentos e ganhos

72 589,32 €

29,06%

58 004,81 €

39,08%

102,32 €

0,04%

204,32 €

0,14%

249 755,50 €

100%

148 439,26 €

100%

Juros
Totais

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 vão refletidos na Demonstração dos
Resultados.
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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

2021

2020

Demonstração dos Resultados
Quantias dos subsidios reconhecidas na
demonstração dos resultados e no balanço
Reconheci da s
como
s ubs i di os
á
expl ora çã o

N
ã
o

Balanço

Reconheci da s
no
ca pi ta l
Imputa da s em
própri o
outros
(Outra s
rendi mentos e
va ri a ções
no
ga nhos
ca pi ta l
própri o)

Reconheci da s
no
pa s s i vo
(Como
rendi mentos a
reconhecerDi feri mentos )

Demonstração dos Resultados

Reconheci da s
como
s ubs i di os
á
expl ora çã o

Balanço

Reconheci da s
no
ca pi ta l
Imputa da s em
própri o
outros
(Outra s
rendi mentos e
va ri a ções
no
ga nhos
ca pi ta l
própri o)

Reconheci da s
no
pa s s i vo
(Como
rendi mentos a
reconhecerDi feri mentos )

Subsidios ao Investimento
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

468 109,40 €

1 458 238,14 €

337 197,14 €

1 918 041,24 €

468 109,40 €

1 458 238,14 €

337 197,14 €

1 918 041,24 €

468 109,40 €

1 458 238,14 €

337 197,14 €

1 918 041,24 €

Relacionados com activos
r
e
e
m
b
o
l
s
á
v
e
i
s

Subtota i s

Subsidios á Exploração

relacionados com resultados

Subtota i s

Totais

11. Acontecimentos após data de balanço

11.1 Autorização para emissão
As demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2021 foram
aprovadas pelos membros do órgão de gestão e autorizadas para emissão a 31 de Março
de 2022.

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.
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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

a. 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.

2021

2020

Tributação Autonoma

2021

2020

4 643,01 €

3 590,60 €

Encargos com viaturas

-

-

Ajudas de custo e Kms

-

-

4 643,01 €

3 590,60 €

Total de Imposto DR
Demonstração de Resultados

Despesas de Representação
Imposto Corrente

30,55 €

214,23 €

Imposto Diferido

0,00 €

0,00 €

30,55 €

214,23 €

Totais

Totais

12.2 Divulgações relacionadas com outros impostos e contribuições
2021

2020

Impostos e contribuições
Saldo Devedor

Saldo Credor

Saldo Devedor

Saldo Credor

Imposto s/ Rendimento
Pagamento imposto
Retenções efetuadas por terceiros

826,66 €

Imposto estimado

801,08 €

30,55 €

214,23 €

Retenção de Imposto s/ rendimentos

1 133,00 €

1 130,00 €

Imposto s/ valor acrescentado

5 306,27 €

1 866,71 €

2 905,80 €

2 795,37 €

Outros Impostos
Contribuição p/ Segurança Social
Totais

826,66 €
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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.

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
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2021
Quantias escrituradas de cada uma das categorias de
ativos financeiros e passivos financeiros

Ativos
financeiros

Quantias Brutas

Imparidades
Acumuladas

77 855,31 €
Ativos financeiros Clientes
ao
custo
amortizado menos Outras contas a
1 552 163,99 €
imparidades
receber
Total 1 630 019,30 €

Fornecedores

Passivos
financeiros

190 405,44 €

Passivos
Financiamentos
17 500,00 €
financeiros
ao obtidos
custo amortizado
Outras contas a
174 895,00 €
pagar
Total 382 800,44 €

2020
Quantias
escrituradas

Quantias Brutas

Imparidades
Acumuladas

Quantias
escrituradas

77 855,31 €

79 811,93 €

79 811,93 €

1 552 163,99 €

2 284 675,61 €

2 284 675,61 €

1 630 019,30 €

2 364 487,54 €

2 364 487,54 €

190 405,44 €

86 798,51 €

86 798,51 €

17 500,00 €

7 500,00 €

7 500,00 €

174 895,00 €

200 673,75 €

200 673,75 €

382 800,44 €

294 972,26 €

294 972,26 €

14.3. Quantias escrituradas na conta Capital Próprio e Passivo

Capital Próprio

2021

2020

Outras Reservas

630 225,64 €

630 225,64 €

Resultados Transitados

46 951,01 €

45 905,07 €

1 458 238,14 €

1 918 041,24 €

149,18 €

1 045,94 €

2 135 563,97 €

2 595 217,89 €

Outras Variações de Capital
Resultado Liquido do Exercício
Totais

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
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somente pago durante o período seguinte, pelo que os gastos correspondentes encontramse reconhecidos como benefícios de curto prazo e tratados de acordo com o anteriormente
referido.
2021
Número
empregados

médio

2020

de
M

H

Pessoal técnico

1

2

Pessoal Administrativo

1

Outro Pessoal (Estagio Ativar)
Totais

Gastos com Pessoal

2

Total

M

H

3

1

2

3

1

2

1

1

2

1

1

0

0

4

6

3

5

2

2021

2020

Remunerações do Pessoal

92 921,06 €

86 176,23 €

Encargos s/ remunerações

17 792,73 €

15 774,05 €

Seguros Acidentes Trabalho

1 045,54 €

1 064,24 €

111 759,33 €

103 014,52 €

Total

Outros
Totais

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.
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Estado e outros entes públicos

2021

2020

30,55 €

214,23 €

Retenção de imposto s/ rendimento

1 133,00 €

1 130,00 €

IVA

5 306,27 €

1 866,71 €

Contribuições para Segurança Social

2 905,80 €

2 795,37 €

9 375,62 €

6 006,31 €

Imposto s/ rendimento

Totais

16.2 Outros Gastos e Perdas
Outros Gastos e Perdas

2021

2020

114,13 €

108,42 €

0,00 €

1 680,00 €

Quotizações

5 039,28 €

5 039,28 €

Outros

5 923,99 €

23 366,45 €

11 077,40 €

30 194,15 €

Impostos Indiretos
Donativos

Totais
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16.3 Relação da rubrica de Fornecimentos e serviços externos

62
622

Descrição

2021

2020

Forneci mentos e Servi ços Externos

570 008,31 €

325 506,57 €

Servi ços Especi al i zados

6221

Trabal hos Especi al i zados

1 415,23 €

1 767,89 €

6222

Publ i ci dade e Propaganda

355,08 €

280,08 €

6223

Vi gi l ânci a e Segurança

472,19 €

411,77 €

6224

Honorári os

3 600,00 €

3 600,00 €

6226

Conservação e Reparação

6 411,42 €

1 384,30 €

6227

Servi ços Bancári os

1 628,26 €

1 525,97 €

6228

Outros

622803

Custos c/ BUSINESS+2.0

622805

Custos c/ MOVE 2º CICLO

622808

Outros servi ços

622809

Custos c/ ALENT EXPORT 2.0

622810

450,00 €

49 202,01 €

74 923,20 €

-

-

1 500,00 €

59 163,00 €

-

Custos c/ Al queva,uma terra Oportuni dade

102 831,14 €

68 442,25 €

622811

Custos c/ ALENTEJO GLOBAL EXPORT

138 637,97 €

85 866,26 €

622812

Custos c/ CIBT NERBE

622813

Custos c/ INTERN. RECURSOS SILVESTRES

622816

Custos c/ MERCADO HALAL

622819

Custos c/ INOVAR+2.0

623

2 625,00 €

17 053,06 €

138 723,90 €

53 300,18 €

3 519,76 €

9 895,97 €

-

289,67 €

-

Materi ai s

6231

Ferramentas e utensíl i os de desg. rápi do

24,71 €

6232

Li vros Documentação Técni ca

44,34 €

-

6233

Materi al de Escri tóri o

1 256,13 €

1 429,95 €

6238

Outros

125,00 €

-

13 602,15 €

624

Energi a e fl ui dos

6241

El ectri ci dade

14 310,54 €

6242

Combustívei s

179,91 €

70,02 €

6243

Água

6 275,57 €

4 460,07 €

364,44 €

121,98 €

24,12 €

28,14 €

625

Desl ocações, estadas e Transportes

6251

Desl ocações Estadas

6253

Transporte de Mercadori as

626

Servi ços di versos

6261

Rendas e Al ugueres

1 079,56 €

1 078,82 €

6262

Comuni cação

2 761,73 €

2 525,86 €

6263

Seguros (Mul ti rri sco, vi atura, i ncendi o)

1 513,49 €

1 443,78 €

62661

Despesas Representação

4 643,01 €

3 590,60 €

6267

Li mpeza Hi gi ene e Conforto

1 930,63 €

1 936,14 €

6268

Outros servi ços

718,98 €

699,65 €

A Direção

_________________________
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