
PROGRAMA
FORMAÇÃO-AÇÃO

Capitalizar: Otimização de Recursos
Financeiros

Organização e Gestão



O  que  é?

Objetivo :

Apoiar as PME reforçando a formação de empresários para a reorganização e
melhoria das capacidades de gestão, assim como dos trabalhadores, apoiada
em temáticas associadas à inovação e mudança.

O MOVE PME é um projeto de formação-
ação que compreende a realização
de  formação em sala  e a  consultoria
especializada nas empresas, com vista ao
desenvolvimento de competências dos
gestores e consequente aumento da
competitividade. 

Áreas temáticas:

Organização e
Gestão

Capitalizar:
Otimização de Recursos

Financeiros

Programa Formação-

Ação

A  quem  se  destina?

Micro, Pequenas e Médias Empresas
Portuguesas (de acordo com a
Recomendação nº 2003/361/CE da Comissão
Europeia, de 6 maio), com menos de 250
trabalhadores;
Empresários/Gestores e trabalhadores das
PME;
Localização geográfica: todas as regiões do
continente Norte e Centro.

Diagnóstico e
definição do plano

de ação

Avaliação de
resultados/melhorias

implementadas

Implementação e
acompanhamento
do plano de ação:

Consultoria
Formação

O Modelo de intervenção encontra-se dividido nas seguintes fases: 

Apoio a conceder pelo Fundo Social Europeu de 90% das despesas elegíveis.

02



Aplicar métodos de gestão adequados ao contexto global, com enfoque nas áreas da estratégia,
produção, logística, marketing e vendas e recursos humanos.

Linhas orientadoras:

Introduzam novos métodos de organização do trabalho, adequados às características e
necessidades dos mercados;
Reforcem as capacidades de gestão, nas áreas da estratégia, produção, logística, marketing e
vendas e recursos humanos;
Desenvolvam projetos de melhoria, com recurso a redesenho e melhorias de layout,
ferramentas diagnóstico e planeamento;
Identifiquem oportunidades e riscos para o negócio;
Melhorem as capacidades de desenvolvimento e distribuição de produtos, processos e serviços;
Implementem ferramentas e sistemas de melhoria contínua.

Pretende-se que as empresas:

Objetivo:

Valor estimado da contribuição privada:

Tipologia de
empresa

Total de horas de
Formação-Ação

N.º de horas
de Formação

N.º de horas de
Consultoria

N.º de trabalhadores a
abranger por empresa

ConsultoriaFormação

MICRO 180 75 105 22

PEQUENA 226 100 126 33 a 8*

MÉDIA 286 125 161 33 a 8*

MICRO

750,94€

PEQUENA

1 073,56€

MÉDIA

1 440,44€

*3 formandos na formação interempresas (entre as várias empresas) e 8 na formação intraempresa (só para a própria
empresa).

Organização e
Gestão
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Dotar as PME de conhecimentos de natureza económico-financeira e de ferramentas e práticas
de gestão que lhes permitam avaliar o desempenho da sua empresa e tomar decisões que
garantam a sustentabilidade económica e financeira da empresa no longo prazo.

Conhecimento e decisão sobre distintas soluções de financiamento (Bancário, Garantia Mútua, Capital
de Risco, Factoring, Confirming, Multilaterais Financeiras), adequadas ao propósito do financiamento;
Conhecimento sobre medidas financeiras e fiscais de estímulo ao financiamento por capitais próprios e
redução do nível de endividamento das empresas;
Conhecimento de produtos financeiros específicos de apoio à reestruturação e transmissão
empresarial;
Conhecimento sobre planos de negócios e sua importância na apresentação e desenvolvimento da
estratégia da empresa junto de todos os seus stakeholders;
Conhecimento de novas formas de pagamento/financiamento de natureza exclusivamente digital;
Interpretação dos principais documentos contabilísticos, nomeadamente, os relativos às
demonstrações financeiras, a orçamentos de exploração e de investimento;
Conhecimento e aplicação de técnicas e metodologias de análise económica e financeira;
Implementação de práticas de benchmarking relativas aos seus indicadores de desempenho
económico e financeiro, face à sua concorrência, ao setor em que atuam e ao ciclo de vida em que se
encontram;
Implementação de medidas de gestão para mitigação de riscos económicos e financeiros.

Pretende-se que as empresas melhorem ao nível de:

Tipologia de
empresa

Total de horas de
Formação-Ação

N.º de horas
de Formação

N.º de horas de
Consultoria

N.º de trabalhadores a
abranger por empresa

ConsultoriaFormação

PEQUENA 226 100 126 33

MÉDIA 286 125 161 33

PEQUENA

925,12€

MÉDIA

1 237,31€

Capitalizar:  
Otimização de Recursos

Financeiros

Objetivo:

Linhas orientadoras:

Valor estimado da contribuição privada:
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Mais informações e contactos: 

TGA - Consultores de Gestão

NERLEI - Associação Empresarial da Região de Leiria 
Av. Bernardo Pimenta, Ed. NERLEI, 2404-010 Leiria
Tel.: 244 890 200
E-mail: nerlei@nerlei.pt | formacao@nerlei.pt
Site: www.nerlei.pt

Aproveite esta oportunidade!
Inscreva a sua empresa!

Ficha de Pré-Adesão

Rua Álvaro P. Miranda Lote 47 nº 71, 1º-B, 2415-369 Leiria
Tel.: 244 823 986 | 968 448 810
E-mail: formacao@tga.pt
Site: www.tga.pt
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http://www.tga.pt/
http://www.nerlei.pt/files/_Ficha_de_Pre_Adesao_MOVE_5da0525bb49a3.docx
http://www.nerlei.pt/files/_Ficha_de_Pre_Adesao_MOVE_5da0525bb49a3.docx

