IDENTIFICAÇÃO E ENQUADRAMENTO DO PROJECTO
Aviso:

POCI-60-2019-09

Nº de Candidatura (Código Universal):

POCI-03-3560-FSE-000513

Programa Operacional:

Programa Operacional Competitividade e
Internacionalização

Fundo:

Fundo Social Europeu

Eixo Prioritário:

Promoção da sustentabilidade e a qualidade do
emprego

Objetivo Temática:

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

Prioridade de investimento:

Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
empresários à mudança

Organismo Intermédio (OI):

500 971 315 – AEP- ASSOCIAÇÃO EMPRESERIAL DE
PORTUGAL

Tipologia de operação:

Formação- Ação para PME – 2º Ciclo

Natureza adjudicante do beneficiário:

Entidades não abrangidas pela legislação nacional
relativa à contratação pública.

Montantes Envolvidos


Custo total elegível: 166 353,75€



Comparticipação FSE: 149 718,37€



Data prevista de início do projeto: janeiro 2020



Data prevista de fim do projeto: setembro 2021

Objetivos
 Aumento da qualificação específica dos trabalhadores e, domínios relevantes para a
estratégia de inovação, internacionalização e modernazinação das empresas;
 Aumento das capacidades de gestão das empresas pra encetar processos de mudança e
inovação.
 Promoção de ações de dinamização e sensibilização para as mudanças e intercâmbios de boas
praticas.
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Metodologia: Formação (em sala – Formação/Workshops), com consultoria (on the job)

Temáticas/Objetivos:


Economia Digital

Objetivo geral: Inovar na digitalização do modelo de negócio para reforço do posicionamento e
notoriedade à escala global.
Público-Alvo: Micro, pequenas e médias empresas produtoras de bens e serviços transacionáveis
e/ou internacionalizáveis, ou que contribuam para a cadeia de valor dos mesmos.


Implementação de sistemas de gestão (Qualidade, Ambiente, SST ou outros)

Objetivo geral: Otimizar processos e criar vantagens competitivas que fortaleçam as PME face à
concorrência e melhorem a sua reputação junto dos stakeholders.
Público-Alvo: Micro, pequenas e médias empresas produtoras de bens e serviços transacionáveis
e/ou internacionalizáveis, ou que contribuam para a cadeia de valor dos mesmos.

Financiamento
Os projetos são cofinanciados até 90% para as empresas. Os apoios a conceder revestem a forma
de incentivo não reembolsável, ou seja, a fundo perdido.

Início previsto: janeiro de 2020 e términus em Setembro de 2021
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