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Quem pode participar?
Micro e PMEs até 100 colaboradores inseridas nas 

seguintes CAE

• Da Seção A à Seção J com exceção das Divisões 01, 03, 

33 a 43, 53 e 60;

• Da Seção L à Seção S com exceção das Divisões 84, 90 

e 94.

O que é?
A Formação-Ação tem como objetivo 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, 

através da realização de ações de formação e 

consultoria específicas.

Como funciona?
Este projeto prevê intervenções nas empresas ao nível 

da consultoria e da formação especializada para 

trabalhadores e empresários, mediante um diagnóstico 

e elaboração de planos de ação adaptados às 

necessidades das mesmas, numa das seguintes Áreas 

Temáticas:

• Organização e Gestão

Introdução de novos métodos ou novas filosofias de 

organização do trabalho, reforço das

capacidades de gestão, estudos e projetos, redesenho e 

melhorias de layout, ações de

benchmarking, diagnóstico e planeamento, melhoria das 

capacidades de desenvolvimento e

distribuição de produtos, processos e serviços.

• Implementação de Sistemas de Gestão (Qualidade, 

Ambiente, SST ou outros)

Contributo para a implementação de sistemas de 

gestão da qualidade ou de outros sistemas

de gestão não incluídos nas demais temáticas, com vista 

à sua posterior certificação (seja

pelo sistema português da qualidade ou por sistemas 

internacionais de certificação).

Como resultado prevê-se um 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), certificação de 

produtos e serviços com obtenção de

marcas.

Qual é o modelo de intervenção?
O modelo de intervenção está dividido em três fases 

distintas

• 1º Fase: Elaboração do diagnóstico e plano

de desenvolvimento

Numa primeira fase consultores especialistas em 

permanente diálogo com os dirigentes e colaboradores, 
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elaborarão um diagnóstico da empresa que ditará as 

medidas a desenvolver numa segunda fase quer a nível 

formativo quer a nível se consultadoria. Este plano de 

desenvolvimento, envolverá quer aspetos estruturantes 

e organizacionais da empresa, quer necessidades em 

termos de recursos humanos. 

• 2ª Fase: Implementação do plano de Desenvolvimento

Nesta segunda fase, ocorrerão dois momentos de 

intervenção em simultâneo: 

- Ações de consultoria correspondente a ações 

individualizadas com especial envolvimento do 

empresário ou de um representante máximo da 

empresa com capacidade de incorporar e/ou inserir 

mudanças na empresa.

- Ações de formação em sala, resultantes das 

necessidades detetadas no diagnóstico, podendo ser 

dirigida, quer aos empresários, quer aos trabalhadores. 

• 3ª Fase: Acompanhamento/ Avaliação de Resultados 

Balanço do progresso/análise evolutiva da empresa e 

dos resultados efetivamente alcançados.

Quais as vantagens de participar?
• Obtenção de um diagnóstico da empresa;

• Apoio na execução do plano de ação focado nas áreas 

temáticas do projeto;

• Consultoria individualizada na empresa;

• Formação à medida para gestores e colaboradores 

que poderá ser realizada na modalidade de inter ou 

intra empresa. 

• 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 iniciar processos de mudança e inovação,

• Participação em ações de dinamização e sensibilização 

para a mudança, intercâmbio de boas práticas e trocas 

de experiências.

O que é preciso para formalizar a adesão?
• Preencher e enviar o Acordo de Pré-Adesão;

• Cumprir os critérios de elegibilidade;

• Registar a empresa no Balcão 2020.

Condições de financiamento
O projeto será financiado no âmbito do Quadro Comuni-

tário Portugal 2020. 

Co-financiamento a 90% das despesas elegíveis, sendo 

os restantes 10% suportados pela empresa.
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Distribuição do nº de 
participantes por 
dimensão da empresa

2 2 3 - 6 3 3 - 8 3

175

100 100 155

280200

75 125100

Duração da intervenção?
O início do projeto está previsto no final do ano 2016, tendo os projetos duração máxima de 24 meses, tendo em conta os 

seguintes padrões:


