
IDENTIFICAÇÃO E ENQUADRAMENTO 

MONTANTES ENVOLVIDOS

• Custo total elegível: 364 286,37€
• Comparticipação FSE: 214 509,98€
• Data prevista de início do projeto: maio 2017
• Data prevista de fim do projeto: agosto 2018
  
OBJETIVOS

• 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

INTENSIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO DE EMPRESÁRIOS E COLABORADORES PARA 
A REORGANIZAÇÃO E MELHORIA DAS CAPACIDADES DAS EMPRESAS 



METODOLOGIA

A formação-ação é uma intervenção com aprendizagem em contexto organizacional e que mobiliza 
e internaliza competências com vista à persecução de resultados suportados por uma determinada 
estratégia de mudança empresarial. Os tempos de formação e de ação surgem propostos e a apren-
dizagem vai sendo construída através do desenvolvimento das interações orientadas para os saberes 
fazer técnicos e relacionais. Trata-se de uma metodologia que implica a mobilização em alternância 
das vertentes formação (em sala) e de consultoria (on the job), permitindo atuar quer ao nível dos 
formandos (desenvolver competências nas diferentes áreas de gestão, dando resposta às necessi-
dades de formação existentes), quer ao nível da empresa (aumentar a produtividade, a capacidade 
competitiva e a introdução de processos de mudança/inovação nas empresas)
 

EMPRESAS DESTINATÁRIAS 

Destina-se às micro, pequenas e médias empresas até 250 colaboradores sediadas na região Norte 
e Centro com certificação PME.

A intervenção deverá envolver 37 PME, distribuídas pelas áreas temáticas aprovadas do projeto:
• 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 qualificação 
das PME para a internacionalização
• Economia Digital - Inovação na área do marketing para reforço do posicionamento e notoriedade 
à escala global
 
FINANCIAMENTO

Os projetos são co-financiados até 90% das despesas elegíveis. Os apoios a conceder revestem a 
forma de incentivo não reembolsável, ou seja, a fundo perdido.


