N.º da Candidatura: POCI - 03 - 3560 - FSE – 000438
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-60-2016-08
Aviso n.º: 8/ SI/ 2016
Custo total elegível: 227.403,82 €uros
Comparticipação FSE: 166.595,65 €uros
Comparticipação privada: 60.808,17 €uros
Síntese do Projeto
Este projeto de formação-ação vai desenvolver-se em duas áreas temáticas.
1. “Organização e Gestão”: com vista a reforçar a competitividade e a capacidade de resposta das PME
no mercado global
O projeto permitirá a 18 empresas o reforço da competitividade e da capacidade de resposta no
mercado global, através da sua qualificação, mediante a implementação de algumas medidas de
melhoria, nomeadamente, a introdução de novos métodos ou novas filosofias de organização do
trabalho, reforço das capacidades de gestão, estudos e projetos, redesenho e melhoria de layout,
ações de benchmarking, diagnóstico e planeamento, melhoria das capacidades de desenvolvimento e
distribuição de produtos processos e serviços.
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 que as empresas tenham
implementado novos métodos organizacionais na prática do negócio ou na organização do local de
trabalho, apostando na inovação organizacional.
2. “Gestão Estratégica: destinando-se a empresários com vista a capacitá-los em novos modelos de
negócio, gestão, inovação e cooperação,
dando resposta a um conjunto de necessidades de ordem estrutural das PME e dos dirigentes
empresariais da região.
Os 12 empresários beneficiarão de um curso de 75 horas de Formação em Gestão Estratégica e
Operacional, com vista à capacitação em novos modelos de negócio e competências de apoio à gestão.
Incidirá em áreas chave para a modernização dos estilos de liderança e de gestão, de inovação e de
cooperação empresarial e será complementada com 50 horas de apoio de consultoria. No final da
intervenção, espera-se a melhoria visível dos seus negócios em função de uma aplicação prática de
métodos de gestão adequados ao contexto global.
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