
Projeto n.º POCI-02-0853-FEDER-026352
Sistema de Incentivos "Qualificação das PME - Projetos Conjuntos"
POCI - Programa Operacional para a Competitividade e Internacionalização
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Custo elegível total aprovado: 1.304.705,88€

Financiamento proveniente do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional: 720.850,00€

SÍNTESE DO PROJETO
O projeto “LOG IN INNOVATION”, pretende reforçar as capacidades de organização e gestão das PME 
através da implementação de uma política de segurança na infraestrutura de tecnologias de 
informação (TI) e de metodologias de gestão vitais para as PME e para a sua competitividade, 
contemplando investimentos no desenvolvimento das capacidades estratégicas e de gestão 
competitiva, através da implementação de um plano de ação conjunto.

Este projeto prevê apoiar PME’s  a reforçar as suas capacidades estratégicas como forma de 
aumentar a sua competitividade e capacidade de resposta ao mercado global intervindo em domínios 
imateriais de competitividade como: i) Inovação organizacional e gestão; ii) Economia digital e 
tecnologias de informação e comunicação (TIC) e iii) Qualidade.

Principais Ações
 • Implementação da Segurança de Informação – Standard (Nível 1) – Análise de 30 pontos 
 da ISO 27001:2013, em 30 empresas;
 • Implementação da Segurança de Informação – Completa (Nível 2) – Análise de 114 pontos 
 da ISO 27001:2013, em 20 empresas;
 • Implementação da metodologia de Balanced Scorecard em 12 empresas;
 • Implementação do Lean Manufacturing em 8 empresas;
 • Apoio na transição ISO 9001:2015, em 1 empresa
 • Implementação do sistema de Gestão da Qualidade - Norma ISO 9001:2015, em 3 empresas;
 • Implementação do sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacionais 
 – Norma ISO 45001:2018, em 1 empresa;
 • Implementação do Sistema de Gestão Ambiental – Norma ISO 14001:2015, em 2 empresas. 

Complementarmente, teremos também apoios para Mercados digitais (desenvolvimento /renovação de 
website; catálogo digital; vídeo promocional ou promoção nas redes sociais);  Equipamento 

informático; Aquisição de Software e Apoio para as Auditorias de transição ISO 9001.

Prazo de execução: de 05-02-2018 a 04-08-2020

Localização geográfica: O presente projeto poderá ser desenvolvido nas NUTS II (Norte, Centro e Alentejo)

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

draw the future!

LOG IN INNOVATION
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