Programa de Formação Ação para PME
A formação-ação é uma intervenção com aprendizagem em contexto organizacional e que mobiliza e internaliza
competências com vista à persecução de resultados suportados por uma determinada estratégia de mudança
empresarial.
Tratam-se de um programa de apoio no âmbito do Eixo III - Domínio da Competitividade e Internacionalização –
COMPETE, tem como objetivo específico intensificar a formação dos empresários e gestores para a reorganização e
melhoria das capacidades de gestão, assim como todos trabalhadores das empresas, apoiada em temáticas
associadas à inovação e Mudança.

A ANCIPA em parceria com a Mundi Consulting, Entidade Consultora e Formadora Certificada, encontra-se a
desenvolver o programa de Formação Ação nas seguintes áreas temáticas:
 Organização e Gestão para 24 empresas
Objetivo: Reforçar as capacidades de gestão nas áreas, Finanças, Estratégia, Produção e Logística Marketing
e Vendas e Recursos Humanos;
 Internacionalização para 12 empresas
Objetivo: Apoiar e capacitar as empresas para o processo de exportação. Desenvolver e aplicar novos
modelos empresariais para a internacionalização.
 Implementação de Sistemas de Gestão (Qualidade) para 12 empresas
Objetivo: Preparar as empresas para a Certificação, segundo referenciais normativos nacionais e/ou
internacionais.
 Gestão Estratégica para 15 empresários
Objetivo: Capacitar os empresários em novos modelos de negócio e competências de apoio à gestão e à
inovação aberta que estimulem parcerias e a cooperação empresarial.
A quem se digere o programa:



Micro, Pequenas e Médias Empresas
Atividade na Região Centro

Estrutura do Programa:

Vantagens do programa para as empresas:





Elaboração de um diagnóstico e plano de ação à medida;
Apoio na execução do plano de ação focado nas áreas temáticas indicadas;
Consultoria especializada e individualizada na empresa;
Formação à medida para gestores e colaboradores (não se incluem as ações de formação obrigatórias para
cumprir as normas nacionais em matéria de formação – norma comunitária).

Investimento das Empresas:
O apoio a conceder tem a contribuição do FSE limitada a 90% das despesas elegíveis excluindo as remunerações dos
ativos empregados em formação durante o período normal de trabalho. A comparticipação da empresa será assim
de 10%, sendo que o valor aproximado a suportar, em função da sua dimensão, será:





Microempresa: 600 euros
Pequena empresa: 950 euros
Empresa média: 1400 euros
Empresários: 350 euros

Para mais informações contacte: carlabento@ancipa.pt

