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Com 20 anos de experiência em consultoria e formação, o 
INFEIRA une a boa energia ao ambiente descontraído para 
criar o melhor espaço para o receber e propor os melhores 
serviços, sempre com qualidade e rigor. 

Inves�mos na busca da melhor solução para si e para a sua 
empresa e expressamos o desejo de sermos genuinamente 
úteis para os outros. Transpomos o nosso conhecimento e 
experiência em prol de um obje�vo comum e usamos o que 
sabemos de forma a maximizar os seus lucros, sempre 
focados nas soluções mais benéficas para si!

Prestamos serviços de qualidade que sa�sfaçam as expecta�-
vas dos clientes e fomentem os laços de confiança mútuos.

Tornámos a sua ideia realidade!
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Missão

O INFEIRA tem como missão a prestação de serviços de consultoria e formação, com o 
objec�vo de aumentar as capacidades cogni�vas dos seus Clientes e Colaboradores, e 
assim fomentar o desenvolvimento de factores de compe��vidade nas organizações e 
indivíduos.

Visão
Ser uma en�dade de referência no mercado, destacando-se pela ÉTICA, INOVAÇÃO, 
PROFISSIONALISMO e QUALIDADE dos serviços prestados.

Valores

  • Promover a qualificação e experiência dos nossos consultores, internos e externos, de 
forma a, responder às exigências do mercado e a melhorar con�nuamente a nossa orga-
nização e a dos nossos Clientes.
  • Incen�var o envolvimento dos fornecedores e colaboradores nos objec�vos da nossa 
organização, tendo em vista a disponibilização dos recursos necessários ao desenvolvi-
mento da ac�vidade do INFEIRA.
  • Conceber e desenvolver serviços de formação e consultoria em conformidade com os 
requisitos dos clientes, legais e do sistema de gestão da qualidade, em consonância com 
os objec�vos definidos.
  • Prestar serviços de qualidade que sa�sfaçam as expecta�vas dos clientes e fomentem 
o estreitamento dos laços de confiança mútuos.
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APCER - ISO 9001
Cer�ficação do Sistema de Gestão da Qualidade segundo a NP EN ISO 9001 para o âmbito: 
Diagnós�co, Conceção, Planeamento, Organização, Desenvolvimento / Execução e Avaliação de 
Projetos Forma�vos. 
Conceção, Implementação e Manutenção de Sistemas de Gestão.

DGERT - Direcção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho 
En�dade Formadora Cer�ficada pela DGERT.

IEP - Ins�tuto Electrotécnico Português
Reconhecimento para a Formação Básica em Segurança.

FNACC - Federação Nacional das Associações dos Comerciantes de Carnes
En�dade Formadora Registada na Federação Nacional das Associações dos Comerciantes de 
Carnes.

CPR - Conselho Português de Ressuscitação
Cer�ficação para a formação em Suporte Básico de Vida e Suporte Básico de Vida com 
Desfibrilhação Automá�ca Externa.

INEM - Ins�tuto Nacional de Emergência Médica
Oferta forma�va na área de emergência médica (SBV e SBVDAE) acreditada pelo INEM.

ACT - Autoridade para as Condições do Trabalho
Reconhecimento do curso Plano de Segurança Interno de Segurança Contra Incêndios - Medidas 
de Autoproteção para efeitos de Renovação do CAP de Técnico Superior de Segurança e Higiene 
do Trabalho (nível V) e Técnico de Segurança e Higiene do Trabalho (nível III). 

02
CERTIFICAÇÕES



03
SERVIÇOS



A melhoria do desempenho ambiental das 
organizações é, para nós, o foco da Consul-
toria associada à área do Ambiente. 
O INFEIRA disponibiliza um conjunto de 
serviço especializados na área do Ambiente, 
através da sua equipa de reputados espe-
cialistas técnicos e de inves�gadores de 
Ins�tuições do Ensino Superior.

Serviços
- Diagnós�cos Ambientais
- Estudos de Impacto Ambiental
- Auditorias
- Conceção e desenvolvimento de soluções para o 
tratamento de efluentes líquidos (ETAR/EPTAR)
- Implementação de sistemas de Gestão Ambien-
tal (ISO 14001/EMAS)
- Licenciamento Industrial (PCIP)
- Licenciamento Zero
- MIRR - Mapa Integrado de Registo de Resíduos
- Análise de Riscos Psicossociais
- Avaliação de Riscos Profissionais
- Coordenador de Segurança
- Segurança Contra Incêndios em Edi�cios - 
Medidas de Autoproteção
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Acreditamos que a imagem cons�tuí o 
reflexo da iden�dade da empresa. 
Disponibilizamos ferramentas de Design 
para criação, promoção e comunicação da 
imagem da sua empresa. As plataformas 
web desenvolvidas, desde o modelo ao 
layout, visam a maximização da criação de 
valor e uma clara resposta às suas necessi-
dades.

Serviços

Design
- Web - Websites, Gestor de Conteúdos,
Alojamento, Registo de Domínios
- Gráfico - Imagem Corpora�va, Brochuras, 
Catálogos

Mercados
- Estudos de Mercado
- Projetos de Internacionalização
- Apoio na par�cipação em eventos internacionais

Planeamento Estratégico
- Plano de Marke�ng
- Plano de Comunicação
- Estudo de Marca
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O INFEIRA disponibiliza às empresas e ins�-
tuições, dos diferentes setores de a�vidade, 
um conjunto alargado de serviços à medida, 
focados na criação de valor, nas áreas das 
Finanças e Gestão. Coloca igualmente à 
disposição dos seus Clientes, uma equipa de 
consultores especializados na elaboração, 
submissão e acompanhamento de Candida-
turas a Incen�vos, no âmbito do novo 
Quadro Comunitário de Apoio - PORTUGAL 
2020.

Serviços
Gestão Financeira e Finanças Empresariais
- Assessoria Contabilística, Fiscal e Gestão de
Informação gerada
- Restruturação e recuperação de Empresas
- Auditorias Financeiras a Empresas
- Avaliação de Empresas

Consultadoria Financeira e Gestão
- Estudos de viabilidade económica e financeira
- Outros serviços à medida

Candidaturas a Incentivos Portugal 2020 | PDR
2020

Incentivos Fiscais
- RFAI, SIFIDE II e DLRR
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Um crescente número de empresas recon-
hece a Formação Profissional como um 
importante instrumento de criação de valor, 
tanto para o trabalhador como para a 
empresa. Cientes desta realidade, presta-
mos um leque de serviços “chave na mão”, 
com valor acrescentado para os nossos 
clientes, ao nível da formação profissional e 
na gestão estratégica de Recursos 
Humanos.

Serviços
Formação Profissional
Consultoria em Recursos Humanos
Certificação de Entidades Formadoras
Formação Financiado PORTUGAL 2020
Cheque Formação
Certificação do PNDAE junto do INEM
Conselheiro de Segurança
Coaching em Inteligência Emocional
Traduções
Plataforma de Gestão da Formação FORMLINE
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Fruto do estreito contacto com as en�dades 
do sistema cien�fico e tecnológico nacional 
e internacional,  suportado em mais de 10 
anos de experiência na par�cipação  e 
gestão de projetos de IDI aplicados, o INFEI-
RA disponibiliza serviços de elevada quali-
dade na elaboração de candidaturas a 
programas de financiamento de projetos de 
IDI, na facilitação da criação de consórcios 
empresariais capazes de alcançar com 
sucesso projetos interdisciplinares de inves-
�gação e desenvolvimento empresarial.

Serviços
Consultoria em gestão de inves�gação, desen-
volvimento e inovação
- Implementação de Sistemas de Gestão de IDI, 
de acordo com a norma NP 4457:2007
- Apoio na elaboração de candidaturas a 
financiamento de projetos de IDI
- Apoio na gestão de projetos de IDI
- Par�cipação com parceiros em projetos de IDI 
empresariais
- Apoio, enquanto en�dade facilitadora, na 
criação de consórcios de empresas e en�dades 
SCT para prossecução de projetos de IDI
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Inves�gação, Desenvolvimento e 
Inovação (IDI)



A abertura de novos concursos a incen�vos 
do Novo Quadro Comunitário de Apoio - 
PORTUGAL 2020 - tem marcado a atuali-
dade. O INFEIRA, experiente e reconhecido 
parceiro na elaboração, submissão e acom-
panhamento de candidaturas a incen�vos, 
disponibiliza uma equipa de consultores 
especialistas para uma análise, sem compro-
misso, da elegibilidade do seu projeto.

Serviços
Elaboração e acompanhamento da implementação de 
candidaturas no âmbito de todos os sistemas de 
incen�vos que se encontram em vigor no âmbito do 
PORTUGAL 2020 e PDR 2020.
- SI Internacionalização das PME
- SI Qualificação das PME
- SI Inovação Produtiva
- SI Investigação & Desenvolvimento Tecnológico (IDT)
- SI2E
- Empreendedorismo Qualificado e Criativo
- Vales Simplificados
- Projetos Autónomos de Formação
- Investimentos Agrícolas
- Valorização de Produtos Florestais

Incentivos Fiscais
- RFAI
- SIFIDE II
- DLRR

03
SERVIÇOS

Projetos e Incen�vos



A implementação de Sistemas de Gestão 
visa a�ngir o sucesso e a sa�sfação máxima 
das empresas, colaboradores e meio ambi-
ente. O INFEIRA dispõe de uma bolsa de 
consultores e auditores experientes, que 
prestam serviços focados na melhoria 
con�nua do seu negócio e no alcance dos 
obje�vos definidos.

Serviços
Cer�ficações
- Gestão da Qualidade
- Gestão da Segurança Alimentar/HACCP
- Gestão Ambiental
- Gestão da SST
- Gestão de IDI
- Responsabilidade Social
- Gestão de Recursos Humanos
- Gestão Energé�ca
- Marcação CE e Cer�ficação de Produtos
- CIPR
- FSC

Auditorias

Melhoria Con�nua
- Diagnós�co de avaliação
- Sugestões de simplificação/alteração
- Iden�ficação das áreas/processos a melhorar
- Apoio na implementação das alterações 
iden�ficadas
- Apoio no processo de cer�ficação dos diver-
sos Sistemas de Gestão
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Sistemas de Gestão e Cer�ficações
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M.A. SILVA  PORTUGAL
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www.infeira.pt
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Contactos Gerais
INFEIRA - Gabinete de Consultadoria, Lda.

Morada
Apartado 58,

Rua do Murado, 535,
4536-902 MOZELOS

Telefone: 227 419 350
Telemóvel: 917 584 301
E-mail: geral@infeira.pt

Contactos por Área
Ambiente

ambiente@infeira.pt

Design | Marke�ng
design@infeira.pt

Finanças | Gestão
gestao@infeira.pt

Formação e RH
formacao@infeira.pt

IDI
geral@infeira.pt

Projetos e Incen�vos
projectos@infeira.pt

inves�mentos@infeira.pt

Sistemas de Gestão
cer�ficacao@infeira.pt




