
 

 

Apresentação

O Programa Formação PME é um projeto conjunto de formação-ação, enquadrado no Sistema de Incentivos às 
empresas no âmbito da Qualificação e Internacionalização do COMPETE 2020, que pretende contribuir para o 
reforço de competências dos empresários e gestores para a reorganização e melhoria das capacidades de gestão, 
assim como os trabalhadores das empresas, apoiadas 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. 

Para os Projetos da AEA, a formação – ação tem de ser desenvolvida nas áreas temáticas que se seguem: 

IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO (QUALIDADE, AMBIENTE, SST OU OUTROS) 

Objetivo: 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). 

Como resultado: 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 ineficiências, 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. 

ECONOMIA DIGITAL 

Objetivo: 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 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. 

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 ecoeficiência 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. 

Como resultado: 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. 

CAPITALIZAR: OTIMIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 

Objetivo geral: Apoiar os órgãos de decisão e as equipas de gestão das PME na tomada de decisão quanto às 
modalidades de financiamento mais ajustadas ao modelo de negócio e ao ciclo de vida da empresa. 

Linhas orientadoras: 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; 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: 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. 

Público-alvo: Empresários, diretores gerais, diretores financeiros e quadros superiores de micro, pequenas e 
médias empresas produtoras de bens e serviços transacionáveis e/ou internacionalizáveis, ou que contribuam 
para a cadeia de valor dos mesmos. 

 

TEMÁTICAS: Implementação de sistemas de gestão (qualidade, ambiente, SST ou 
outros); Economia digital; Sustentabilidade e responsabilidade ambiental 

TEMÁTICA: Capitalizar: 
Otimização de recursos 

financeiros 
Micro Empresas Pequenas Empresas Médias Empresas Empresários 

Consultoria Formação Consultoria Formação Consultoria Formação Consultoria Formação 
100 75 120 80 150 100 120 80 



 

Metodologia 

1) Diagnóstico e Definição do Plano de Desenvolvimento 

Recorrendo à atividade de consultoria é efetuado um levantamento da situação da empresa e é feita uma 
avaliação das práticas correntes associadas à área de intervenção do Projeto. Em paralelo, é efetuado um 
diagnóstico formativo onde são identificadas as necessidades de formação em função da caracterização dos seus 
Recursos Humanos em termos de qualificações / níveis habilitacionais / competências detidas. Com base nas 
informações recolhidas é elaborado o Plano de Desenvolvimento onde são identificados os objetivos a alcançar e 
definidas as medidas de formação e de consultoria (alinhadas com a área de intervenção escolhida) necessárias à 
concretização do projeto no horizonte temporal definido. 

 

2) Implementação do Plano de Desenvolvimento 

São reunidas as equipas de trabalho que, em conjunto com os consultores, implementarão as medidas definidas 
no Plano de Desenvolvimento definido no diagnóstico. São reunidos os grupos de formação e realizadas as ações 
formativas definidas no plano. 

 

 



 

3) Acompanhamento do Plano de Desenvolvimento 

São definidos momentos de regulação da execução (avaliação intercalar de resultados), para acompanhar e 
controlar o grau de implementação do projeto no que respeita às atividades formativas e de consultoria. 

4) Avaliação de Resultados/ Melhorias Implementadas 

No final do projeto, é feito um balanço do progresso/análise evolutiva da empresa em função do grau de alcance 
dos objetivos traçados e dos resultados efetivamente alcançados. Os resultados obtidos serão disseminados, 
permitindo assim uma experiência de partilha entre empresas e impulsionando e motivando a implementação 
de boas práticas. 

 

Beneficiários 

São beneficiárias as PME na aceção da Recomendação nº2003/361/CE, da Comissão Europeia de 6 de Maio 
relativa à definição de micro, pequena e média empresa. Podem beneficiar deste programa empresas até 250 
trabalhadores, desde que observem os seguintes requisitos: 

 Cumprir as condições necessárias para o exercício da atividade  
 Dispor de contabilidade organizada nos termos da legislação aplicável; 
 Manter a situação tributária e contributiva regularizada; 
 Apresentar situação líquida positiva; 
 Não ser uma empresa em dificuldade; 
 Não ser uma empresa sujeita a uma injunção de recuperação, ainda pendente; 
 Não ter salários em atraso; 
 Ter certificado PME 

 

Verificação do alcance dos 
indicadores de Execução e 

Resultado 

 

Ações Previstas vs Ações 
Realizadas 



 

 Não deter nem ter detido capital numa percentagem superior a 50%, por si ou pelo seu cônjuge, não 
separado de pessoas e bens, ou pelos seus ascendentes e descendentes até ao 1º grau, bem como por 
aquele que consigo viva em condições análogas à dos cônjuges, em empresa que não tenha cumprido 
notificação para devolução de apoios num âmbito de uma operação apoiada por fundos europeus. 

Ao nível do âmbito Setorial: 

Com as Limitações a seguir indicadas, são elegíveis as CAE (Classificação Portuguesa das Atividades Económicas- 
Revisão 3, Decreto – Lei nº 381/2007, de 14 de novembro): 

 Da seção A à J, com exceção das Divisões 01,03,33 a 43,53,60; 
 Da seção L à S, com exceção das Divisões 84,90,94. 

Estão ainda excluídas de beneficiarem as PME que se enquadrem nas seguintes atividades: 

 Financeiras e de Seguros – divisões 64 a 66; 
 Defesa - Subclasses 25402, 30400 e 84220; 
 Lotarias e outros jogos de aposta – divisão 92. 

 

Duração da intervenção e formandos 

Os projetos poderão ser desenvolvidos até 31/03/2023, com uma duração máxima de 18 meses. 

A componente de formação será desenvolvida em ambiente interempresas ou intraempresa, em função do 
número de trabalhadores da empresa. 

A componente de consultoria, independentemente da dimensão da empresa, funcionará sempre nas instalações 
do estabelecimento da empresa a intervencionar. 

Para as microempresas, quando o número de trabalhadores a envolver na formação seja inferior a 6, a formação 
teórica funcionará exclusivamente em regime interempresas, com uma média igual ou menor que 3 
trabalhadores por empresa, para cada temática. Quando o número de trabalhadores a envolver na formação seja 
superior ou igual a 6, a formação teórica poderá ser ministrada em ambiente intraempresa, para cada temática. 

 

Taxa de financiamento 

Considera-se que todos os custos a incorrer no âmbito do projeto, suportados pela AEA, são imputáveis às PME 
participantes, segundo método de partição evidenciado e validado nas suas diversas fases, que deverá ter por 
base o número total de horas em que os formandos participam na formação. 



 

Serão contabilizados para os limites máximos do regime “de minimis”, na parcela que couber a cada empresa, 
todos os custos do projeto. 

O projeto é, agora, financiado a 100%. 

 

Anteriormente as empresas teriam de pagar os seguintes valores de referência: 

Micro empresa: 996.09€ 

Pequena empresa: 1366.25€ 

Média Empresa 1782.81€ 

 

Como Aderir 

Associação Empresarial de Amarante 

Rua Dr. Miguel Pinto Martins, n.º 70 

4600-090 Amarante 

Tel.: +351 255 410 240 

geral@aeamarante.pt 

Caso tenha interesse em receber mais informações, através da visita de um consultor, preencha a Ficha de 
Inscrição, em anexo, e remeta-a à AEA. 


