FPME
FICHA DE PROJETO
IDENTIFICAÇÃO

Entidade beneficiaria: 503 359 785 AEC - Associação Empresarial de Cantanhede
Designação do projeto: FPME – AEC
Nº da Candidatura (Código Universal): POCI-03-3560-FSE-000301
Objetivo principal: Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas
Programa Operacional: POCI - Programa Operacional Competitividade e internacionalização
Fundo: FSE - Fundo Social Europeu
Eixo Prioritário: Promoção da sustentabilidade e da qualidade do emprego
Objetivo temático: Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a mobilidade laboral
Prioridade de investimento: Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à mudança
Organismo Intermédio (OI): 500.971.315. AEP - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PORTUGAL
Tipologia da Operação/Titulo da Operação: Formação-Ação para PME
Região de intervenção: Centro e Norte

APROVAÇÃO

Concurso (Aviso): POCI-60-2016-06
Data de submissão da candidatura

01-06-2016

Data de início da operação (P)

02-11-2016

Data de fim da operação (P)

01-11-2018

Data de início efetiva

12-05-2017

Data de fim da operação - reprogramação (P)

11-05-2019

Financiamento Público (FSE)

309.204,68€

Contribuição Privada

204.887,89€
TOTAL

514.092,57€
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OBJETIVOS/ATIVIDADES/RESULTADOS
Este projeto encerra em si objetivos com impacto direto na competitividade das empresas,
nomeadamente contribuindo para a capacitação dos empresários /decisores e colaboradores das PME no
exercício das suas funções e competências. Neste âmbito podemos referir que esta intervenção tem
como objetivo geral e objetivos específicos, os seguintes:
Objetivo geral: qualificar PME para reforçar a sua competitividade e capacidade de resposta no mercado
global, dando resposta às necessidades de formação existentes.

Objetivos Específicos:
•

Aumentar a qualificação dos trabalhadores no que se refere aos domínios relevantes para a estratégia de
inovação, internacionalização e modernização das empresas;

•

Aumentar as capacidades de gestão das PME para empreender processos de mudança e Inovação;

•

Promover ações de dinamização e sensibilização para a mudança e intercâmbio de boas práticas.

Suportado na metodologia de formação-ação este projeto comporta uma intervenção com aprendizagem
em contexto organizacional, 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 sobrepostos e a aprendizagem vai sendo construída através do desenvolvimento das
interações orientadas para os saberes-fazer técnicos e relacionais. Adoção desta metodologia implica a
mobilização em alternância das vertentes de formação (em sala) e de consultoria (on the job) e, como tal,
permite atuar a dois níveis:
- Ao nível dos formandos: procura desenvolver competências nas diferentes áreas de gestão, dando
resposta às necessidades de formação existentes;
- Ao nível da empresa: procura aumentar a produtividade, a capacidade competitiva e a introdução de
mudança/ inovação nas empresas.

Formação Ação: Visa o desenvolvimento de um programa estruturado de intervenção que seja coerente
face a oportunidades comuns a explorar no quadro de um conjunto de PME e em ambiente intraempresa,
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através da concretização de diagnóstico que sustente a formulação do plano de ação e de um relatório
que evidencie a avaliação de todo o processo de formação-ação
• Diagnóstico e Definição do Plano de Ação
• Diagnóstico
• Plano de Ação
• Quadro de Atividades por Medida
• Plano de formação-ação
• Implementação do Plano de Ação
• Consultoria
• Formação
• Avaliação de resultados, Melhorias implementadas
• Apuramento e Disseminação dos resultados Obtidos

Horas de Consultoria e Formação :

Tipologia
PME

Nº Horas
Formação

Nº Horas
Consultoria

Micro
Pequena
Média

75
100
125

100
100
155

Nº trabalhadores a abranger por empresa
Formação
Consultoria
2
2
3a6
3
3a8
3

Resultado principal: As 40 empresas a intervencionar, implementem planos de mudança organizacional
associados à formação.
(em atualização)

CONTACTOS
Para candidaturas de empresas em aberto para participação neste e em futuros projetos com estas
características, contactar:
Coordenadora do Programa Formação PME
Telefone: 231 429 185
E-mail: geral@aec.pt
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