Aviso: 12/SI/2019
Projeto nº: POCI-03-3560-FSE-000540
Programa Operacional: Programa Operacional Competitividade e Internacionalização
Fundo: FSE
Eixo Prioritário: Sistema de Incentivos Projetos Conjuntos de Formação-Acão – FSE (PI. 8.5) - “Qualificação das PME”
Designação do Projeto: 2º Ciclo Programa de formação ação PME
Custo Total Elegível: 251 750,00 €
Comparticipação FSE: 226 575,00€

Síntese do Projeto:
Este projeto de formação ação, contribuirá assim para a Sustentabilidade do emprego qualificado, na medida em que
fomentará a necessidade da formação contínua dos recursos humanos, tendo em vista o reforço de competências escolares
e profissionais que conduzem ao aumento da competitividade das empresas.

Descrição e Objetivos do Projeto:
Este projeto visa aumentar a produtividade e competitividade das PME aderentes, proporcionando a aplicação de novos
processos e métodos organizacionais com enfoque para a inovação e reforço do
posicionamento e notoriedade à escala global. Pretende-se igualmente
desenvolver competências dos formandos nas diferentes áreas da gestão,
90% Empresas que
dando resposta às necessidades de formação existentes e promovendo a
198 Trabalhadores
implementam
apoiados em ações
planos de mudança
sua qualificação profissional e pessoal. Integrar PME inseridas em
de formação em
organizacional
contexto
atividades económicas diretamente relacionadas com o turismo, que
associados à
empresarial
formação no total
contribuam para a cadeia de valores dos mesmos, privilegiando micro e
de empresas
pequenas empresa.
90% Trabalhadores
Optou-se por trabalhar o Ciclo de Gestão de Microempresas,
que se consideram
53 PME apoiadas em
mais aptos para a
desenvolvendo as temáticas “Capitalizar: otimização de recursos
programas de
inovação e gestão
financeiros” e “Economia digital”, com o objetivo de reforçar as
formação -ação
após a frequência da
formação
capacidades de gestão de cada PME. E o Ciclo Planeamento,
preferencialmente para empresas com mais de cinco trabalhadores ou que
tenham participado no Ciclo de Gestão de Microempresas, optando pelas
temáticas “Economia Digital”, “Sustentabilidade e Responsabilidade Ambiental”,
“Implementação de Sistemas de Gestão” e “Gestão de Empresas Turísticas”, com objetivo em solucionar problemas
especificamente reconhecidos.
Objetivos a alcançar são:
1. Introduzir novos métodos e processos, nomeadamente através de reforço de capacidade de gestão, melhorias de
layout, recurso a tecnologias;
2. Otimizar processos, reduzir não conformidades e ineficiências, aumentar a visibilidade, credibilidade e
notoriedade;
3. Inovar na área do Marketing, recorrendo a redes de distribuição e modelos de negócio na nova economia digital;
4. Melhorar estilos de liderança e práticas de gestão, que possam potenciar a inovação e a cooperação empresarial.

