
 
 
 
 
 
 

 

 

Programa Formação PME  

 

Identificação e Enquadramento do projeto 

  

Projeto NºProjeto Nº: POCI-03-3560-FSE-000793 

Designação do Projeto: Programa Formação PME 

Apoio no âmbito do Sistema de 
Incentivos: 

PROJETOS CONJUNTOS DE FORMAÇÃO-AÇÃO 
– FSE 

Objetivo Principal: 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 

Região de Intervenção: Centro e Norte 

Entidade Beneficiária: AIDA CCI - Câmara de Comércio e Indústria do 
Distrito de Aveiro 

    

Data de aprovação: 08-08-2019 

Data de Início: 02-11-2019 

Data de Conclusão: 02-02-2023 

    

Custo total elegível: 598.681,88 euros 

Apoio financeiro da União Europeia: FSE- 538.813.69 

Apoio Financeiro Público nacional: 0,00 

  



 
 
 
 
 
 

 

Síntese do projecto: 

O Projecto integra 3 áreas temáticas: 

1 - Gestão da inovação que visa 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: 

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 

  

2 - Implementação de sistemas de gestão (Qualidade, Ambiente, SST ou outros)  visa 
otimizar processos e criar vantagens competitivas que fortaleçam as PME face à concorrência e 
melhorem a sua reputação junto dos stakeholders. 

Linhas orientadoras: 

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. 

  

3 - Economia Digital – visa 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. 
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