
PROGRAMA
FORMAÇÃO-AÇÃO

Organização e Gestão



O MOVE PME é um projeto financiado a 90% do valor das despesas elegíveis pelo Portugal 2020 no âmbito do POCI -
Programa Operacional para a Competitividade e Internacionalização. O investimento por parte da empresa será de 10%,
sendo que o valor depende da sua dimensão e da área temática selecionada.

Programa Formação-

Ação

02

Projeto n.º POCI-03-3560-FSE-000795
 
Sistema de Incentivos: "Qualificação das PME - Projetos Conjuntos"
 
Programa Operacional: POCI - Programa Operacional para a Competitividade e Internacionalização
 
Eixo Prioritário: Promoção da Sustentabilidade e da Qualidade do Emprego
 
Objetivo Temático: Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a mobilidade laboral
 
Prioridade de Investimento: Adaptação dos trabalhadores e das empresas e dos empresários à mudança
 
Tipologia da Operação: Formação- Ação para PME - 2 Ciclo
 
Organismo Intermédio: Associação Industrial Portuguesa - Câmara de Comércio e Indústria (AIP - CCI)
 
Entidade Promotora: NERLEI - Associação Empresarial da Região de Leiria



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. 

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.
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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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Organização e
Gestão
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Beneficie de consultoria e formação especializada e veja o
desempenho da sua empresa melhorar no mercado.

Aproveite esta oportunidade!

Tenha uma equipa de consultores especialistas a
trabalhar consigo na sua empresa.

O que ganha ao participar no MOVE PME na área
temática de Organização e Gestão?

Reforço da capacidade de gestão;
Alinhamento de toda a empresa com a estratégia definida;
Análise e definição dos segmentos de mercado mais adequados;
Melhoria da comunicação com o mercado;
Identificação das oportunidades e riscos do negócio; 
Introdução de novos métodos de organização do trabalho;
Melhoria da performance dos seus colaboradores;
Implementação de ferramentas de apoio às diferentes áreas
funcionais.



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

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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Aproveite esta oportunidade!
Inscreva a sua empresa!

Ficha de Pré-Adesão

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

