
ABERTO FINANCIAMENTO PARA QUALIFICAÇÃO EMPRESARIAL
NOVO PROJETO FORMAÇÃO PME

OURIVESARIA EM AÇÃO 2016 - 2017

Obrigatória a Pré Adesão das Empresas Interessadas

A AORP – Associação de Ourivesaria e Relojoaria de Portugal, vai apresentar uma candidatura de 
projeto Formação PME para a Ourivesaria. Esta tipologia de projetos enquadra-se no atual Portu-
gal 2020 na tipologia de Projetos Conjuntos, no Programa Operacional Competitividade e Interna-
cionalização. Mais especificamente estamos a candidatar-nos ao Aviso nº 06/SI/2016 do Sistema 
de Incentivos na vertente Programas Formação-Ação.
O projeto da AORP precisa nesta fase de planificação da pré-adesão das empresas interessadas 
em beneficiar deste incentivo para poder apresentar um projeto para financiamento.

Nesta ocasião, o formato do projeto de formação-ação é similar aos anteriormente executados e 
que beneficiadou mais de 250 PME da ourivesaria nas quatro edições anteriores. Como formação-
-ação entende-se a intervenção com aprendizagem em contexto organizacional com intervenções 
que utilizam em  alternância  as vertentes de Formação (em sala) e de Consultoria (on the job).

O principal objetivo desta edição é intensificar a formação dos empresários e gestores para a re-
organização e melhoria das capacidades de gestão, assim como dos trabalhadores das empresas, 
apoiada em temáticas associadas à inovação e mudança, através de:
 • Aumento da qualificação específica dos trabalhadores em domínios relevantes para a  
 estratégia de inovação, internacionalização e modernização das empresas,
 • Aumento das capacidades de gestão das empresas para encetar processos de mudança  
 e inovação,
 • Promoção de ações de dinamização e sensibilização para a mudança e intercâmbio de  
 boas práticas.

Os destinatários das ações são PME do setor da ourivesaria, ou seja micro, pequenas ou médias 
empresas localizadas nas regiões Norte e Centro  e com certificação PME.

As áreas temáticas abrangidas pelo nosso plano são: 
. Organização e Gestão: Qualificar PME para reforçar a sua competitividade e capacidade de res-
posta no mercado global;
. Internacionalização: Desenvolver e aplicar novos modelos empresariais e processos de qualifica-
ção das PME para a internacionalização ;
- Economia Digital - Inovar na área de marketing para reforço do posicionamento e notoriedade à 
escala global.
  
A estrutura e duração da intervenção é detalhada na tabela a seguir, o enquadramento depende 
a dimensão da empresa.

Tipologia Número horas
Consultoria

Número de trabalhadores 
a abranger por empresa

Formação Consultoria Total Formação Consultoria
Micro Empresa (até 9 trab.) 75 100 175 2 2
Pequena Empresa
(10 a 49 trab.) 100 100 200 3 a 6 3

Média Empresa
(50 a 250 trab.) 125 155 280 3 a 8 3



- Estar legalmente constituída/cumprir com as condições necessárias para o exercício da atividade.
- Cumprimento das regras de concessão de auxílios de Minimis.
- Ter a situação tributária e contributiva regularizada perante a administração fiscal, a
segurança social e as entidades pagadoras do incentivo, incluindo a situação regularizada em matéria de reem-
bolsos em projetos apoiados com cofinanciamento dos FEEI (Fundos Europeus Estruturais e de Investimento)
- Dispor de contabilidade organizada nos termos da legislação aplicável.
- Cumprir os critérios de Pequena e Média Empresa (PME), devidamente comprovados pelo Certificado PME.
- Não ser uma empresa em dificuldade, de acordo com a definição prevista no artigo 2º do Regulamento (UE) nº 
651/2014.
- Apresentar uma situação líquida positiva, reportada ao ano pré-projeto.
- Não ser uma empresa sujeita a uma injunção de recuperação, ainda pendente, na
sequência de uma decisão anterior da Comissão que declara um auxílio ilegal e
incompatível com o mercado interno, conforme previsto na alínea a) do nº 4 do artigo
1º do Regulamento (UE) nº 651/2014.
- Não ter salários em atraso.
- Assumir as obrigações solidárias e individuais decorrentes do desenvolvimento do
projeto.
- Ter conhecimento das condições de participação e respetivo pagamento das ações,
decorrentes da legislação associada a projetos co-financiados.
- Não ter apresentado a mesma candidatura, no âmbito da qual ainda esteja a decorrer
o processo de decisão ou em que a decisão sobre o pedido de financiamento tenha sido favorável, exceto nas 
situações em que tenha sido apresentada desistência.
- Poder legalmente desenvolver as atividades no território abrangido pelo PO ou PDR e pela tipologia das opera-
ções e investimentos a que se candidatam.
- Apresentarem uma situação económico financeira equilibrada ou demonstrar ter
capacidade de financiamento da operação.
- Não deterem nem terem detido capital numa percentagem superior a 50 %, por si ou
pelo seu cônjuge, não separado de pessoas e bens, ou pelos seus ascendentes e
descendentes até ao 1.º grau, bem como por aquele que consigo viva em condições
análogas às dos cônjuges, em empresa que não tenha cumprido notificação para
devolução de apoios no âmbito de uma operação apoiada por fundos europeus.

As empresas interessadas em beneficiar deste incentivo devem manifestar essa intenção através 
do preenchimento e envio da Ficha de Pré-Adesão, até ao dia 27 de maio de 2016.
Mais informações sobre o projeto e os mecanismos de pré adesão por favor contactar a AORP 
através do número 225 379 163 ou geral@aorp.pt.

A Formação PME tem sido um dos vetores para a qualificação da ourivesaria, das empresas e dos 
seus recursos humanos. Participe!

Nota.- O programa permite a realização de ações de formação intra-empresa e inter-empresas. 
Existe uma temática dirigida exclusivamente a empresários, com formação de cariz teórico a ser
desenvolvida exclusivamente em ambiente interempresa e, desejavelmente, em grupos de 12
formandos cada. Por empresa, apenas poderá participar 1 empresário.

O projeto é co-financiado a 90% das despesas elegíveis (na modalidade de projetos conjuntos).
O programa de intervenção é de 24 meses, extendendo-se entre Setembro de 2016 e Agosto de 
2018. 

O organismo Intermédio responsável pela análise das candidaturas e a gestão é a AEP/CCI - As-
sociação Empresarial de Portugal, Câmara do Comércio e Indústria.
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