
 

 

 
  
 

ESTRUTURA DE INTERVENÇÃO DO PROGRAMA FORMAÇÃO PME 2019/2021 

1. Enquadramento  

A Prioridade de Investimento (PI) 8.5 do Eixo III do domínio da Competitividade e 

Internacionalização tem previsto como objetivo específico 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.  

A formação-ação é uma modalidade formativa desenvolvida em contexto organizacional e que 

mobiliza e internaliza competências necessárias à persecução de resultados que visam sustentar 

estratégias 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. Trata-se assim de uma metodologia que 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 processos de mudança/inovação nas empresas.  

 

2. Áreas temáticas a abranger no âmbito do Aviso  

A – Gestão da inovação  

Objetivo geral:  

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.  

Linhas orientadoras:  

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.  

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.  

B - 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.  

Linhas orientadoras:  

Sensibilização e contributo para a implementação de sistemas de gestão da qualidade, 

ambiente, segurança e saúde no trabalho, ou de outros sistemas de gestão, com vista à sua 

posterior certificação (seja pelo sistema português da qualidade ou por sistemas 

internacionais de certificação).  

Espera-se o aumento da qualidade dos produtos, serviços ou processos de gestão das 

empresas, implementação de sistemas de gestão pela qualidade total, redução de não 

conformidades (processo, produtos) e interferências, certificação de produtos e serviços com 

obtenção de marcas; maximização da eficiência; desenvolvimento sustentável da PME. 

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.  

C – Economia digital  

Objetivo geral:  

Inovar na digitalização do modelo de negócio para reforço do posicionamento e notoriedade 

à escala global.  

Linhas orientadoras:  

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 a ampliação da presença 

no mercado. 

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. 

 



 

 

 

  

D – Sustentabilidade e responsabilidade ambiental 

Objetivo geral: 

Disseminar os princípios de eco-inovação e de eco-design e promover uma cultura de 

eficiência energética. 

Linhas orientadoras: 

Incorporação dos princípios da eco-eficiência e da economia circular em novos 

produtos/serviços e modelos de negócio; sensibilizar e apoiar as PME na adoção de práticas 

e ferramentas de redução do consumo energético e carbónico; desenvolver uma cultura de 

responsabilidade ambiental com reflexos na gestão de recursos naturais e de consumos. 

Espera-se, no final da intervenção, uma utilização mais eficiente dos recursos, redução e 

reutilização de desperdícios e minimização da extração e do recurso a matérias-primas; 

maior sustentabilidade e melhor competitividade. 

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. 

 

3. Duração da intervenção e Formandos  

Os projetos poderão ser desenvolvidos entre 2019 e 2021, com uma duração máxima de 

24 meses, e de acordo com o seguinte padrão: N.º trabalhadores a abranger por 

empresa 

Tipologia Total Horas 

Formação-Ação 

N.º Horas 

Formação 

N.º Horas 

Consultoria 

Formação Consultoria 

Micro 175 75 100 3 3 

Pequena 200 80 120 6 3 

Média 250 100 150 10 3 

 

 


