PROGRAMA FORMAÇÃO-AÇÃO
AVISO Nº POCI-60-2019-08
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1. Enquadramento do Programa de Formação – Ação no PT2020
O presente programa enquadra-se no Eixo III do Programa POCI – COMPETE

O programa é promovido pela ANCIPA no âmbito do AVISO N.º POCI-60-2019-08 anunciado pelo Organismo
Intermédio, AIP-CCI.
Tem como objetivo geral 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.
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2. Beneficiários

O programa dirige-se a Empresas micro, pequenas e médias de acordo com a recomendação n.º 2003/361/CE da
Comissão Europeia de 6 de Maio, sediadas nas NUTS Norte, Centro e Alentejo. As empresas têm estatuto de micro,
pequenas ou médias de acordo com a sua dimensão (número de colaboradores) e o volume de negócios, conforme se
pode verificar abaixo:
 Micro: menos de 10 colaboradores e volume de negócios anual ou balanço total anual que não exceda os 2M
de euros.
 Pequena: menos de 50 colaboradores e volume de negócios anual ou balanço total anual que não exceda os
10M de euros.
 Média: menos de 250 colaboradores e volume de negócios anual que não exceda os 50M de euros ou cujo
balanço total anual que não excede os 43M de euros.
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3. Número de Empresas a Envolver por Tipologia
O programa dirige-se apenas a empresas que tenham CAE industrial e ou de Serviços

Áreas temáticas

Nº de empresas

Implementação de Sistemas de Gestão

10

Capitalizar: Otimização de Recursos Financeiros

10

Economia Digital

10
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4. Temáticas a desenvolver 1/3
Implementação de Sistemas de Gestão (Qualidade, Ambiente, SST ou outros)
Objetivos

 Sensibilizar e contribuir 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 potenciar 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 ineficiências, certificação de produtos e serviços com obtenção de marcas;
maximização da eficiência; desenvolvimento sustentável da PME.
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4. Temáticas a desenvolver 2/3
Economia Digital
Objetivos








Desenvolver redes modernas de distribuição e colocação de bens e serviços no mercado;
Criar e ou adequar os modelos de negócios com vista à inserção da PME na economia digital;
Criar uma presença na web;
Introduzir sistemas de informação aplicados a novos métodos de distribuição e logística;
Ligar tecnologias com a integração de sistemas físicos e digitais;
Utilizar ferramentas sofisticadas de marketing para ampliação da presença nos mercados.
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4. Temáticas a desenvolver 3/3
Capitalizar: otimização de recursos financeiros
Objetivos









Dar a conhecer os mecanismos e incentivos resultantes do Programa Capitalizar;
Capacitar a PME de conhecimentos e ferramentas de leitura da informação financeira;
Avaliar on-going o desempenho económico-financeiro da empresa;
Melhorar o diálogo com stakeholders financeiros e não financeiros;
Tomar decisões fundamentadas e prospetivas que favoreçam os negócios da empresa;
Desenvolver o modelo de negócio e o plano de negócios;
Dominar ferramentas de gestão operacional para tornar mais ágil a empresa e mais apelativa a
investidores.

Como resultado: espera-se estimular a capitalização empresarial; reduzir o nível de endividamento e
correspondentes custos financeiros; delinear estratégias empresariais sustentáveis; promover a saúde
financeira do negócio; aumentar capitais próprios.
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5. Metodologia de Formação Ação

Diagnostico na
empresa e
elaboração do
Plano de Ação

Implementação do
Plano de Ação na
empresa

Formação na
Empresa

Avaliação

Consultoria
na Empresa

Formação
Inter empresa
(apenas para Micro
empresas)
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6. Plano de Ação por Tipologia de Empresa
Micro

Pequena

Média

N.º Horas

N.º Horas

N.º Horas

Diagnóstico e Definição Plano
Ação

14

21

21

Formação
(interempresa)

Formação na área de Intervenção
do Projeto

75

-

-

Formação
(Intraempresa)

Formação na área de Intervenção
do Projeto

0

80

84

98

126

7

14

14

Tipologia

Consultoria

Consultoria
Consultoria
Total

Fevereiro 2020

Designação de Intervenção

Implementação do Plano de Ação
Avaliação de resultados

180

213

100

261
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7. Participantes por ação e por tipologia de
empresa
Tipo de
Intervenção

Designação da Intervenção

Intervenção por
MICRO empresa
Horas

Nº
formandos

Intervenção por
PEQUENA empresa
Nº
formandos

Nº
formandos

Intervenção por
MEDIA empresa
Nº
formandos

Nº
formandos

Formação
(interempresa)

Diagnóstico e Definição do Plano de
Ação
Formação na Área de Intervenção
do Projeto

Formação
(intraempresa)

Formação na Área de Intervenção
do Projeto

-

-

80

8

100

8

Consultoria

Implementação do Plano de Ação

84

2

98

3

126

3

Consultoria

Avaliação dos Resultados

7

2

14

3

14

3

Consultoria
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2

21

3

21

3

75

2

-

-

-

-
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8. Formação Interempresas 1/2

 A Formação Interempresa dirige-se apenas a empresas Micro.
 Os módulos serão definidos após identificação de necessidades junto das microempresas.
 Serão reunidos grupos de participantes com o mínimo de 6 pessoas e a formação será calendarizada oportunamente.
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9. Calendário de Execução
Por área temática o programa decorrerá ao longo de 12 meses, sugerindo-se o seguinte calendário embora com os
devidos ajustes por empresa:

Fases / meses (indicativo)
Avaliação Inicial

m1

m2

m3

m4

m5

m6

m7

m8

m9

m10

m11

m12

Mês 10 Mês 11 Mês 12 Mês 7

Diagnóstico e Elaboração do Plano de Ação
Realização das medidas de Formação
Formação no Domínio de Intervenção do Projeto

Realização das medidas de Consultoria
Avaliação Final
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10. Custos para a Empresa

As PMEs beneficiárias terão de comparticipar o programa em 10%, valor a pagar à ANCIPA aquando da assinatura do
contrato e início do programa.
Os valores a comparticipar variam de acordo com a dimensão da empresa.
As empresas irão receber fatura relativa aos 90 que recebem indiretamente. No final do programa, devem lançar os
valores das faturas do projeto na respetiva contabilidade.
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Tipo de empresa

Valor dos 10%

Micro empresa

650€

Pequena Empresa

950€

Média Empresa

1400€
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11. Processo de Inscrição
Para a inscrição da empresa no grupo de PMEs beneficiárias serão necessários os seguintes documentos:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Registo no Balcão 2020
IES dos 2 últimos anos
Certificado PME
Declaração de Não Dívida às Finanças (atualizada)
Declaração de Não Dívida à Segurança Social (atualizada)
Quadro de pessoal do Relatório Único
Licenciamento industrial ou alvará
Declaração de empresa autónoma ou única (num modelo próprio a enviar pela Associação ou Mundi Consulting)
Assinatura de Contrato de Participação entre a Empresa e a Associação (identificando a taxa de contribuição privada)
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Portugal
Tel. +351 21 361 72 30
E-mail: mundiconsulting@mundiconsultig.net

Cabo Verde
Tel. +238 2 621 446
E-mail: caboverde@mundiconsulting.net

Moçambique
Tel. +258 21 326 773
E-mail: mozambique@mundiconsulting.net

Brasil
E-mail: brasil@mundiconsulting.net

São Tomé e Príncipe
E-mail: saotomeprincipe@mundiconsulting.net

Guiné-Bissau
E-mail: guinebissau@mundiconsulting.net

Angola
E-mail: angola@mundiconsulting.net

India
E-mail: india@mundiconsulting.net
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