
 

 

FICHA DE PROJETO 

                                                                                                                                                                                                            

 

 

IDENTIFICAÇÃO E ENQUADRAMENTO DO PROJETO: 

Concurso (aviso): POCI-60-2016-08 

Nº da Candidatura: POCI-03-3560-FSE-000314 

Programa Operacional: Programa Operacional da Competitividade e Internacionalização 

Fundo: Fundo Social Europeu (FSE) 

Eixo Prioritário: Promoção e Sustentabilidade e da qualidade do Emprego 

Objetivo Temático: Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a mobilidade 

laboral 

Prioridade do Investimento: Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à 

mudança 

Tipologia: Formação-Ação para PME 

Natureza adjudicante: Entidade adjudicante nos termos do nº. 2 do art.º 2º do código dos contratos 

públicos 

Organismo Intermédio: CEC/CCIC – Conselho Empresarial do Centro/Câmara do Comércio e 

Indústria do Centro 
 

MONTANTES ENVOLVIDOS: 

Custo Total Elegível: 106 439.00€ 

Comparticipação FSE: 71937.00€ 

Data de Inicio do Projeto: 21-06-2017 

Data de Fim do Projeto: 20-06-2019 

 

SÍNTESE DO PROJETO: O Programa de Formação-Ação QI PME 2020 promovido pelo Centro 

Municipal de Cultura e Desenvolvimento de Idanha-a-Nova integra 14 PME´s de dimensão micro, de 

diversos setores de atividade. O projeto incide na área temática “Organização e Gestão” e visa 

reforçar a competitividade e a capacidade de resposta das PME, através da sua qualificação. 

 

OBJETIVOS DO PROJETO: Intensificar a formação dos empresários e gestores para a 

reorganização e melhoria das capacidades de gestão, assim como dos trabalhadores das empresas, 

através de: 

 - Aumento da qualificação específica dos trabalhadores; 

- Inovação, internacionalização e modernização das empresas;  

- Aumento das capacidades de gestão das empresas; 

- Promoção de ações de dinamização e sensibilização para a mudança; 

- Intercâmbio de boas práticas; 

 

METODOLOGIA DE INTERVENÇÃO: A metodologia de intervenção implica a mobilização em 

alternância das vertentes de formação (em sala) e de consultoria (on the job).  

 

MODELO DE INTERVENÇÃO: O modelo de intervenção baseia-se no ciclo PDCA (PLAN - DO - CHECK 

– ACT). 

 

ÁREA TEMÁTICA Organização e Gestão 

RESULTADOS A ALCANÇAR: 

14 PME’s apoiadas em programas de formação ação 

28 Trabalhadores apoiados em ações de Formação em contexto empresarial 
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RESULTADOS OBTIDOS: 

 

14 PME’s apoiadas em programas de formação ação 

24 Trabalhadores apoiados em ações de Formação em contexto empresarial 

 

 

- Taxa de execução do investimento elegível de 94.8%  

- Taxa de execução física de 86% (volume formação) 

 

Foram cumpridas integralmente as metas aprovadas em candidatura, tanto ao nível dos indicadores de 

realização como de resultado. 


