
 
 

SI Qualificação e Internacionalização PME 
Projeto Conjunto – IQ+ Empresas 

 
No âmbito do sistema de incentivos às empresas investimento qualificação e internacionalização PME a NERLEI 

– Associação Empresarial da Região de Leiria está desenvolver o projeto conjunto IQ+ Empresas com o nº POCI-

02-0853-FEDER-000012. Este projeto, a executar até Novembro de 2017, é financiado pelo Portugal 2020, no 

âmbito do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização, através do FEDER – Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional.  

 
Para mais informações consulte a pagina do projeto em http://www.iqmaisempresas.pt/ . 
 

O projeto conjunto IQ + Empresas é um projeto estruturado de intervenção num conjunto de empresas e que 

potencia a partilha de experiências, conhecimento, resultados e boas práticas. Apresenta como principais 

objetivos: reforçar a competitividade de pequenas e médias empresas; reforçar as estratégias de negócio; 

incrementar as capacidades de inovação e possibilitar/ reforçar o acesso aos mercados digitais. 

 

A N20 Serviços, Lda é uma das PME apoiadas no âmbito do projeto, tendo como investimentos e principais 

objetivos: 

• Consultoria para implementação do Sistema de Gestão da Qualidade  

• Software de Sistema de Gestão 

• Adesão à Plataforma Tecnológica  

• Acesso/Reforço a mercados digitais 

 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.iqmaisempresas.pt/
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