Designação do projeto | Internacionalização do conhecimento da área da Saúde,
Ambiente e Segurança
Código do Projeto | LISBOA-02-0752-FEDER-013499
Objetivo Principal | Este projeto visa
lançar a empresa para novos mercados
internacionais e com isso proporcionar
um maior volume de negócios para a
empresa, mas também aprofundar as
áreas de especialização inteligente em
Portugal.
Isto porque a iNLS atua com um serviço
de transferência de conhecimento na
área da Saúde, Ambiente e Segurança
Ocupacional.
Para
além
da
internacionalização da sua atividade, a
empresa irá ainda ser responsável pela substituição de importação.
O capital humano e o conhecimento são as fontes de crescimento económico, ou seja, aí reside
a mais- valia que faz crescer as empresas. Múltiplos relatórios têm reconhecido a "urgência" da
formação em Portugal para a qualificação dos RH das empresas e para a melhoria da sua
competitividade, condição sine qua non para a sua internacionalização. A iNLS, através deste
projeto, dá um duplo contributo: para a qualificação dos ativos e para a valorização e
internacionalização das empresas portuguesas, sobretudo nas áreas identificadas como de
especialização prioritária.

Região de Intervenção| Lisboa
Entidade Beneficiária | iNLS Solutions, Lda

Data de Aprovação | 27-05-2016
Data de início | 19-09-2015
Data de conclusão | 30-11-2017
Custo total elegível | 54.750€
Apoio financeiro da União Europeia | 24.637,50€

Apoio financeiro público nacional/regional | (se aplicável)

Objetivos
a) Expansão de mercados e incremento de vendas
Acréscimo das vendas internacionais em 20% em 2016 e 15% em 2017
Realizar pelo menos duas formações internacionais nos mercados internacionais
estabelecidos pré-projeto
Realizar pelo menos 10 formações internacionais no ano de 2016
Incrementar serviços de consultoria internacional no ano de 2016
b) Qualidade de serviço de fidelização
Menos de 5% de formandos insatisfeitos com as formações
Formandos que repetem inscrições: 15% dos clientes até final de 2016
Empresas ou outros clientes institucionais que repetem compra dos serviços de
consultoria e/ou formação: 25%
c) Recursos Humanos
Crescimento de 50% da carteira de formadores acreditados a colaborar com a
iNLS até ao último semestre de 2016
Contratar pelo menos um trabalhador qualificado a tempo inteiro
Desenvolver um serviço, até ao final de 2016, de apoio à rede alumni e suporte à
carreira e capacitação profissional.
d) Notoriedade da marca
Aumento número de visitas no website e nas redes sociais em 20%
Número de novas empresas que procuram a iNLS para consultoria ou formação
especializada cresce 10%
e) Diversificação de produtos/serviços
Obtenção de mais 3 certificações até 2017
Atividades
Criação de 3 jantares iNtouch (alumni) em Lisboa, Luanda e Milão (fotos na
página do facebook da iNLS) e da rede social no LinkedIn denominada HSE
iNtouch que conta com mais de 100 ex-formandos e que permitiu pelo menos o
apoio ao emprego a 5 ex-alunos

Cursos com certificação internacional realizados
IEMA MwES
2018 –
2017 – 3
2016 – 1
2015 – 1
NEBOSH IGC
2018 – 9...
2017 – 15
2016 – 18
2015 – 16
IOSH MS
2018 – 6
2017 – 3
2016 – 0
2015 – 0
CIEH
2018 – 0
2017 – 1
2016 – 1
2015 – 2
IEMA ACEM
2018 – 0
2017 – 2
2016 – 0
2015 – 0
Pack NEBOSH IEMA
2018 – 0
2017 – 2
2016 – 0
2015 – 0
Outros cursos certificados
2018 – 0

2017 – 1
2016 – 1
2015 – 0
Consultoria
2018 – 2
2017 – 2
2016 – 1
2015 – 2
Total de cursos e projetos de consultoria com certificação internacional
2018 – 15 + 2... (Portugal, Espanha, Itália, Croácia, Inglaterra, México, Brasil e
Moçambique) E curso para Agosto cursos com parceria Indiana para Angola
2017 – 36 + 2 (Portugal, Espanha, Inglaterra, Itália, Croácia, Angola, Moçambique
e Brasil)
2016 – 21 + 1 (Portugal, Itália, Estados Unidos da América, Angola, Moçambique
e Brasil)
2015 – 19 + 2 (Portugal, Angola, Moçambique, Brasil e Itália)
Prospecção e realização de novos mercados
Participação na 56.ª Edição da FACIM (Moçambique) de 24 de Agosto a 4 de
Setembro de 2016
Participação na 7.ª Feira Internacional Segurança e Meio Ambiente ExpoProteção
em São Paulo – Brasil de 16 a 18 de Agosto de 2017
e resultados esperados/atingidos
Faturação:
2015 – 161,268.85€ (45% de exportações)
2016 – 111,911.88€ (44,9% de exportações)
2017 – 116,412.42€ (66,5% de exportações)
2018 (dados apurados até Julho) – 76,472€ (88,9% de exportações)
Segundo dados do BdP (2013) o VAB médio é de 104,385€ com cerca de 4
pessoas em média empregadas.
Nacional:
2015 – 85,061.30€
2016 – 47,317.73€
2017 – 39,985.85€
Redução de 53% de 2015 a 2017

Intracomunitário
2015 – 10,769.27€
2016 – 14,540€
2017 – 29,654.86€
Aumento de 175% de 2015 a 2017
Extracomunitário
2015 – 65,438.28€
2016 – 50,054.15€
2017 – 47,771.71€
Redução de 27% de 2015 a 2017
2015 – 1 funcionário remunerado a tempo inteiro e outro não remunerado
2016 – 3 funcionários remunerados a tempo inteiro (2 licenciados e um
funcionário com nível IV) mais um funcionário não remunerado
2017 – 3 funcionários remunerados licenciados mais um funcionário não
remunerado. 4 funcionários licenciados indiretos.
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Objectivos Formações (2016)

Atividades Disponíveis

Resultados Esperados (formações esperadas)

Resultados Atingidos

