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Metodologia do Programa de Formação PME

8ª Edição 2012-2014

Diagnóstico

Caracterização da empresa e do negócio
Levantamento de objetivos
Análise do setor e da envolvente
Análise SWOT
Lista de situações atuais vs. situações desejadas
Árvore de objetivos

Plano de desenvolvimento

Quadro de medidas
Quadro de atividades por medida
Plano de formação
Projeto empresa
Matriz de planeamento de projetos

Implementação de medidas

Consultoria                                  Inter-empresas
Formação                                     Formação de  
Projeto empresa                         empresários

Resultados

http://www.catim.pt/pme/2012



O Programa Formação PME promovido pela AEP com o apoio do POPH, vai ter 
nova edição este ano.

Desde 1997 este programa já intervencionou 5600 micro, pequenas e médias 
empresas, tendo sido largamente elogiado pela sua capacidade de promover 
a inovação nas empresas através da transferência de conhecimentos e 
dinamização de projetos de mudança.

Benefícios
As intervenções consubstanciam-se em ações de consultoria formativa e 
de formação à medida, orientadas para o reforço das competências dos 
empresários/gestores e colaboradores, visando os grandes objetivos:
- melhoria da qualidade da gestão;
- acesso a novas formas de organização;
- introdução de novas tecnologias;
- abertura a novos mercados;
- promoção da qualificação de ativos;
- incorporação da dimensão de responsabilidade social das empresas.

Requisitos de seleção
As empresas selecionadas para o programa têm que cumprir cumulativamente 
os seguintes requisitos:
- Ser PME (cumprimento da Recomendação nº 361/2003 de 6 de Maio) com nº 
de trabalhadores, inscritos na Segurança Social, igual ou inferior a 100;
- Ter o seu local de intervenção em Portugal Continental na Zona Norte ou na 
Zona Centro;
- Reunir condições para aceder a apoios de minimis, nos termos dos 
Regulamentos (CE) n.º 1998/2006, de 15 de Dezembro e do Regulamento 
(CE) n.º 875/2007, de 24 de Julho, ambos da Comissão e demais legislação 
aplicável;
- Ter a situação regularizada com a Segurança Social e com a Fazenda Pública;
- As PMEs só podem ser selecionadas para uma nova intervenção, no âmbito 
desta modalidade, decorridos pelo menos três anos a contar do termo da 
execução da anterior, conforme vertido no n.º2 do Artigo 5.º do Regulamento 
Específico da Tipologia de Intervenção 3.1.1 – Formação Ação para PME.

Projeto financiado a 100%

Para inscrição ou mais informações contactar:
Cláudia Fernandes
Susana Silva
catim@catim.pt | Tel.: 00351 226 159 000
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