N.º da Candidatura: POCI - 03 - 3560 - FSE – 000192
Programa Operacional: Programa Operacional Competitividade e Internacionalização
Fundo: 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
Tipologia/ Título da Operação: Formação-ação para PME
Aviso de abertura de candidatura n.º POCI-60-2015-34
Aviso n.º: 34/ SI/ 2015
Custo total elegível: 292.872,37 €uros
Comparticipação FSE: 175.501,03 €uros
Comparticipação privada: 117.371,34 €uros
Síntese do Projeto
O Projeto Dinamizar, incide sobre os fatores imateriais de competitividade das empresas, tendo como
ponto de partida o reconhecimento de que as principais debilidades de que enferma o tecido das micro
e pequenas empresas do comércio e serviços estão relacionadas com a qualificação dos seus ativos e
com aspetos organizacionais das mesmas.
Este projeto de formação-ação prevê intervenções nas empresas ao nível da consultoria e da formação
especializada para trabalhadores e empresários, mediante um diagnóstico e elaboração de planos de
ação adaptados às necessidades das mesmas, na seguinte Área Temática:
“Desempenho Organizacional e Recursos Humanos”: com vista a melhorar os níveis de qualificação e
de desempenho organizacional das PME do comércio e dos serviços
O projeto permitirá a 25 micro, pequenas e médias empresas, até 100 trabalhadores, dos setores do
comércio e dos serviços a melhoraria dos níveis de qualificação e de desempenho organizacional
através da implementação de medidas de melhoria ao nível do seu funcionamento, gestão,
comunicação e marketing, incidindo sobre o desempenho individual dos recursos humanos e sobre os
aspetos organizacionais e de eficiência coletiva.
As medidas de melhoria serão trabalhadas com o apoio de consultores e formadores especializados,
devidamente credenciados, com experiência comprovada em projetos anteriores, com o envolvimento
dos empresários ou gestores.
No final da intervenção, pretende-se um impacto em 3 domínios:
- Competências dos ativos, com efeitos a nível individual;
- Modelo Organizacional, com efeitos em toda a empresa;
- Reposicionamento da empresa face ao mercado em que atua, com efeitos em toda a empresa e nas
suas relações com o exterior.

