SERVIÇOS AOS ASSOCIADOS

GECoRPA e a Tecninvest
assinam protocolo
A TECNINVEST é uma empresa de consultoria e investigação em engenharia,
planeamento e desenvolvimento, sedeada em Lisboa, Portugal, que presta serviços profissionais nos seguintes domínios:
Engenharia do Ambiente
Diagnósticos e Auditorias Ambientais,
Estudos de Impacte Ambiental, Análise
de Riscos Industriais, Certificação Ambiental, Controlo de Poluição, Estudos de
Contaminação, Gestão de Resíduos Sólidos, Tratamento de Águas Residuais;
Projectos Industriais
Estudos Técnicos e de Engenharia Base,
Engenharia de Detalhe e de Execução,
Licenciamento Industrial, Cadernos de
Encargos e Avaliação de Propostas,
Assistência Técnica à Execução;
Gestão da Energia
Auditorias Energéticas, Gestão da Energia na Indústria e Serviços, Economia e
Planeamento da Energia;
Finanças e Investimentos
Projectos e Programas de Investimento,
Project Finance, Avaliação de Empresas
e Negócios;
Gestão Global
Planeamento Estratégico, Diagnóstico/Auditoria de Gestão, Reengenharia
e Reestruturação, Diversificação Empresarial, Fusões e Aquisições, Joint Ventures;
Marketing
Estudos de Mercado e Marketing, Organização Comercial, Canais de Distribuição;
Gestão da Inovação
Assessoria à Procura e Transferência de
Tecnologias, Assistência ao Desenvolvimento, Planeamento da Inovação;
Desenvolvimento Regional
Estudos de Desenvolvimento Regional,
Planeamento Municipal e Urbano, Estudos de Impacte Sócio-Económico.
Permitimo-nos destacar, em particular,
as seguintes áreas de intervenção em
que o Acordo de Cooperação, recente44

mente estabelecido entre o GECoRPA e
a Tecninvest, assegura a prestação de
serviços em condições mais favoráveis,
para os associados do GECoRPA:
n Consultoria de subsídios públicos às
empresas e outras organizações, incluindo subsídios de natureza financeira, fiscal, em espécie ou outra, englobando nomeadamente, incentivos ao investimento,
à internacionalização, à inovação, à investigação e desenvolvimento e a outras áreas similares, que estejam ou venham a estar disponíveis a nível, local, regional, nacional ou da União Europeia;
n Consultoria de ambiente, energética e
licenciamento de instalação ou operação de actividades industriais, comerciais ou de serviços, incluindo nomeadamente, licenciamento de construção ou
camarário, licenciamento industrial (e de
outra entidade de tutela do Ministério
da Economia) e licenciamento ambiental, nos termos da legislação nacional.
Os serviços de apoio a candidaturas a
subsídios estão orientados fundamentalmente para os dirigentes empresariais, da gestão geral ou financeira, a
quem pertence a responsabilidade de
minimizar os custos de financiamento
das suas operações de investimento,
qualquer que seja a sua natureza. A
Tecninvest foi já responsável por mais
de 200 candidaturas a uma diversíssima
gama de sistemas de incentivos, tendo
atraído subsídios públicos para as empresas suas clientes com um valor agregado superior a 200 milhões de euros.
Os serviços de apoio à tramitação de
licenciamentos dirigem-se também aos
responsáveis empresariais, das áreas da
gestão geral ou operacional, de forma a
ajudar estes executivos a minimizar os
riscos de incumprimento dos normativos aplicáveis às diversas actividades,
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com especial ênfase na regulamentação
ambiental. Nesta área, a Tecninvest é
provavelmente a empresa portuguesa
com maior e mais diversificada experiência na realização de estudos de impacte ambiental, processos de licenciamento industrial e ambiental, auditorias
ambientais e outras intervenções no âmbito do licenciamento das actividades
económicas que, apesar de esforços governamentais de simplificação, designadamente no contexto do programa
SIMPLEX, continuam a apresentar dificuldades processuais que requerem que
as empresas utilizem o conselho e os
serviços especializados de consultores
experientes.
Saliente-se, ainda, que a Tecninvest está
credenciada pelo Ministério da Economia como Centro de Competência nas
seguintes áreas: Planeamento Estratégico Empresarial, Internacionalização
Empresarial, Diagnóstico Empresarial,
Tecnologias das Indústrias de Processo,
Engenharia do Ambiente, Gestão da
Energia e Gestão da Qualidade.
A empresa pertence à Direcção da
APEMETA – Associação Portuguesa de
Empresas de Tecnologias Ambientais e
é o sócio português da rede europeia de
investigação em pequenas e médias
empresas (ENSR – Eureopean Network
of Social and Economic Research, formerly European Network of SME
Research), responsável pelo estudo periódico pan-europeu "As PME Europeias".
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