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SOBRE

A NERLEI - Associação Empresarial da Região de Leiria foi fundada em
25 de junho de 1985, completando, em 2023, 38 anos de atividade ao
serviço do tecido empresarial da região de Leiria, Portugal.

É uma associação de carácter transversal, ou seja, agrega associados
de todos os sectores de atividade.

Tem como área geográfica de atuação o distrito de Leiria, na perspetiva
de potenciar o contributo desta região para o desenvolvimento
económico de Portugal.

Com estatuto de Utilidade Pública, atribuído em 1992, a NERLEI tem
como missão prestar serviços que contribuam positivamente para os
resultados alcançados pelas empresas associadas, fortalecendo o
tecido empresarial e promovendo o desenvolvimento económico e
social da Região de Leiria e de Portugal.

Assumindo o seu compromisso com a região de Leiria e as empresas
associadas, a NERLEI pretende ser uma associação empresarial
reconhecida pela dinâmica e credibilidade, e determinante na
transformação da Região de Leiria numa das mais atrativas,
competitivas e socialmente prósperas de Portugal, atuando com base
em princípios de: Transparência e Rigor; Cooperação; Orientação para
os Associados; Dinamismo.

ATIVIDADE

Para atingir os seus objetivos, a Associação disponibiliza diversos
serviços, que se inscrevem numa lógica de proximidade sub-regional,
muito orientada para as necessidades do público-alvo:
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SERVIÇOS

• Apoio Técnico.
• Estudos e Projetos.
• Formação e Qualificação.
• Apoio à Internacionalização.

APOIO À INTERNACIONALIZAÇÃO

Tendo em consideração a área geográfica de atuação, onde predominam
as empresas de setores com uma grande vocação exportadora como a
cerâmica, vidros, moldes, plásticos e outras que mais recentemente
floresceram, a NERLEI disponibiliza um serviço de apoio para as
empresas no seu processo de internacionalização.

Desenvolvida no âmbito do Departamento de Apoio à
Internacionalização (DAI), cujo lema é "Na Rota das Novas
Descobertas", esta área de atuação tem como objetivo fomentar e
apoiar a abordagem das empresas da região a mercados externos.

Assim, o DAI disponibiliza às empresas os seguintes serviços:

• Feiras Internacionais (organização de participações conjuntas), onde 
se insere esta organização da Feira da Fileira Casa, em Frankfurt há 
mais  20 anos.

• Missões Empresariais (participações conjuntas).
• Solicitação de vistos para Angola.
• Certificados de Origem.
• Elaboração do diagnóstico do processo de internacionalização da 

empresa.
• Seleção de mercados de atuação prioritária.
• Elaboração de base de dados qualificadas.
• Plano de Marketing Internacional.
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• Externalização da gestão de um mercado.
• Procurement internacional.
• Promoção de networking internacional.
• Serviço de informação internacional.
• Organização de missões individuais a mercados externos e de

participações individuais em feiras internacionais.

PROJETO INTERNATIONAL BUSINESS 2021-2023
Com o objetivo de proporcionar um melhor e maior apoio às empresas
na área da internacionalização, nos últimos 20 anos a NERLEI tem vindo
a submeter candidaturas aos sucessivos programas de apoios
comunitários, possibilitando assim um cofinanciamento das despesas a
suportar pelas empresas nas ações desenvolvidas pela NERLEI.

É neste âmbito que se enquadra o projeto International Business 2021-
2023, promovido pela NERLEI, que tem como objetivo promover o
desenvolvimento da competitividade e capacidade exportadora num
conjunto de PME, através da implementação de um programa
estruturado de ações de capacitação das empresas para a
internacionalização e de ações promocionais e de marketing em
mercados internacionais identificados como prioritários para o reforço
das exportações destas mesmas empresas. É financiado pelo Portugal
2020, no âmbito do Programa Operacional Competitividade e
Internacionalização, no montante de 2.451.005,38 euros, dos quais
1.388.829,95 euros são provenientes do Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional.

É neste projeto que está integrada a presença da NERLEI na Feira da
Fileira Casa, em Frankfurt. Esta é a mais importante feira de bens de
consumo do mundo, visa dar relevo às mais recentes tendências do
mercado global e às visões futuras. A NERLEI organiza e apoia a
presença individual de empresas portuguesas na AMBIENTE (um dos 3
certames que agora integra se realiza, a par da Christmasworld e da
Creativeworld) há mais de 20 anos.
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ORGÃO DE GESTÃO

Os Órgãos de Gestão da NERLEI integram os órgãos sociais - Direção,
Assembleia Geral, Conselho Fiscal - e um órgão consultivo - Conselho
Empresarial da Região de Leiria. A Direção, órgão executivo da
Associação, é presidida por António Poças.

Tendo como lema “Agregar para Desenvolver” a NERLEI desenvolve uma
atuação colaborativa com o meio envolvente fomentando parcerias de
relevo com entidades do sistema de ensino e investigação; com as
autarquias locais; e com a sociedade civil.

Enquanto associação representativa do tecido empresarial do distrito de
Leiria, a NERLEI preocupa-se em desenvolver projetos que contribuam
para uma melhoria efetiva da envolvente empresarial, proporcionando
às empresas um ambiente favorável ao seu crescimento. Neste âmbito a
NERLEI desenvolve diversos projetos em parceria com as entidades
regionais e nacionais, de que se destacam a Escola de Negócios Leiria
Business School e a StartUp Leiria.
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PARCERIAS

Ao longo dos anos a NERLEI tem procurado desenvolver parcerias com
diversas entidades públicas nacionais e regionais, sempre com o intuito
de melhorar as condições de prestação de alguns serviços que
contribuem para um ambiente empresarial mais favorável.

Neste contexto, criou as condições necessárias para acolher no seu 
edifício sede vários serviços que têm contribuído para um ambiente 
empresarial mais célere. São eles:

• IAPMEI.

• Loja da Exportação.
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Destaca-se ainda a presença da NERLEI em órgãos de diversos
organismos, nomeadamente: AIP - Associação Industrial Portuguesa;
CIP – Confederação Empresarial de Portugal; Garval – Sociedade de
Garantia Mútua; Instituto Pedro Nunes; IPN Incubadora; Novotecna –
Associação para o Desenvolvimento Tecnológico; ADAE – Associação de
Desenvolvimento da Alta Estremadura; ENERDURA – Agência Regional
de Energia da Alta Estremadura; Fundação Escola Profissional de Leiria;
Membro dos Conselhos Gerais de diversas Escolas Secundárias do
distrito; Membro de diversos Conselhos e Comissões de Câmaras
Municipais do distrito; membro das Comunidades Intermunicipais da
região de Leiria e do Oeste.
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