
 

SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS CONJUNTOS DE FORMAÇÃO – AÇÃO 

Aviso para apresentação de candidaturas nº 08/SI/2019 -  9 de Abril a 13 de Maio de 2019 
 

O Programa Formação PME é um projeto conjunto de 
formação-ação, que pretende contribuir para 
intensificar a formação dos empresários e gestores 
para a reorganização 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. 
 

CONDIÇÕES DE ACESSO DAS EMPRESAS 

• •Situação regularizada face à Segurança Social e à 
Administração Fiscal 
• Situação regularizada face as entidades 
pagadoras dos incentivos 
• Cumprir as condições legais necessárias ao 
exercício da respetiva atividade (licenciamento) 
• Não ser uma empresa em dificuldade (artigo 2.º do 
Reg.(UE) n.º 651/2014) 
• Ter Situação Líquida positiva em 2017 
• Ter contabilidade organizada nos termos da 
legislação aplicável 
• Não ter Salários em atraso. 
 

DURAÇÃO DA INTERVENÇÃO 
 Dimensão da PME 
 Micro Pequena Média 

Horas 
Formação 75h 80h 100h 

Horas 
Consultoria 

100h 120h 150h 

Horas 
Totais 

175h 200h 250h 
 

Informações e Esclarecimentos: 

 

ÁREAS TEMÁTICAS  

ECONOMIA DIGITAL 

Objetivo 
Inovar na digitalização do modelo de negócio para 
reforço do posicionamento e notoriedade à 
escala global 
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Desenvolvimento de redes modernas de distribuição e 
colocação de bens e serviços no mercado; criação e/ou 
adequação dos modelos de negócios com vista à 
inserção da PME na economia digital; presença na web; 
introdução de sistemas de informação aplicados a 
novos métodos de distribuição e logística; Fusão de 
tecnologias e pela integração de sistemas físicos e 
digitais; utilização de ferramentas sofisticadas de 
marketing para ampliação da presença no mercado. 

GESTÃO DA INOVAÇÃO 

Objetivo 

Capacitar as PME em competências de gestão da 
inovação que estimulem o desenvolvimento 
interno e a cooperação empresarial e a capacidade de 
resposta no mercado global. 
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Introdução de novos métodos ou novas filosofias de 
organização do trabalho; aplicação de métodos de 
estímulo à criatividade; atividades de design thinking; 
construção de planos de inovação; projetos de 
desenvolvimento de novos produtos/serviços/projetos 
empresariais; fomento do intraempreendedorismo; 
estímulo à cooperação interempresarial; redesenho e 
melhorias de layout; ações de benchmarking.  
Pretende-se alcançar o desenvolvimento e 
implementação de soluções novas e/ou de soluções 
melhoradas ao nível de processos, produtos, serviços, 
organização ou marketing; ganhos de competitividade, 
desempenho e conhecimento; reforço das capacidades 
de gestão, estudos e projetos; a concretização de 
inovação organizacional por via da aplicação de um 
novo método organizacional na prática do negócio ou 
na organização do local de trabalho. 

GESTÃO COMERCIAL E MARKETING 

Objetivo Desenvolver competências e implementar estratégias 
de logística, divulgação, comércio e vendas. 
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Internalizar habilidades para conduzir processos de 
compra e venda; implementar novos métodos de 
recolha, seleção e interpretação de informação 
relevante para o processo negocial; incrementar 
capacidades de comunicação e argumentação para o 
contacto com clientes, fornecedores e vendedores; 
desenvolver e implementar estratégias de marketing 
diferenciadoras. Prevê-se conseguir a resolução de 
problemas negociais com resultados win-win; planear e 
coordenar o processo de comercialização e venda de 
produtos e/ou serviços; definir políticas e estratégias 
comerciais da PME; planos de marketing 

 
Os projetos serão desenvolvidos entre 2019 e 2021, 
com uma duração máxima de 24 meses. 
 



■

Objectivo: 

■ Identificação da Empresa

--

Freguesia NUTSII Norte Centro Alentejo

Webmail Lisboa Algarve

■ Caracterização da Empresa

Áreas Temáticas - Assinale  com um X as áreas temáticas em que a empresa gostaria de participar. (Máximo Duas)

Economia Digital

Gestão da Inovação

Gestão Comercial e Marketing

Deseja integrar a candidatura Projectos Conjuntos Formação Ação PME?

Nº de Trabalhadores/as a envolver no projeto?

Critérios de Conformidade

A empresa tem a situação regularizada face à Segurança Social

A empresa tem a situação regularizada face à Administração Fiscal

A empresa tem a situação regularizada face as entidades pagadoras dos incentivos

Não é uma empresa em dificuldade, de acordo com a definição prevista no artigo 2.º do Regulamento (UE) n.º 651/2014

A empresa tem Situação Líquida positiva no ano 2017

A empresa declara não tem Salários em atraso

Projecto:  

Ficha de Manifestação de Interesse

Entidade Promotora: ACISAT - Associação Empresarial do Alto Tâmega

Aviso para apresentação de candidaturas nº 08/SI/2019 -  Projectos Conjuntos Formação Ação 

Prazo para apresentaçao de candidatura:  9 de Abril a 13 de Maio de 2019

Morada CP

Público Alvo
Micro, pequenas e médias Empresas, produtoras de bens ou serviços transacionáveis e/ou internacionalizáveis ou que contribuam

para a cadeia de valor dos mesmos

Intensificar a formação dos empresários e gestores para a reorganização e melhoria das capacidades de gestão, assim como dos

trabalhadores das empresas, apoiada em temáticas associadas à inovação e mudança.

Denominação Social

Concelho

NIF

Pessoa de contacto Telefone E-mail

Sector CAE (Rev 3) Marca

Nº de trabalhadores Dimensão da Empresa

Breve descrição da actividade

DURAÇÃO MÁXIMA

24 MESES

Sim Não

Componente 

Formação Consultoria

A empresa dispõe de contabilidade organizada nos termos da legislação aplicável Sim Não

Condições a preencher pela empresa

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

A empresa cumpre as condições legais necessárias ao exercício da respetiva atividade, nomeadamente em matéria de 

Licenciamento

Sim Não

Sim Não

Data:   / / Assinatura:

A empresa declara nque não se trata de 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 n.º 4 do artigo 1º do Regulamento (UE) n.º 651/2014, de 16 de junho;

Sim Não


