
O objetivo específico deste Aviso consiste em conceder apoios financeiros a 
projetos exclusivamente de formação e realizados com recurso à metodologia de 
formação-ação, que visem a melhoria das PME em 3 áreas temáticas:

- Desempenho Organizacional e de Recursos Humanos;
- Qualidade;
- Internacionalização.

NATUREZA DAS ENTIDADES PROMOTORAS:
Associações Empresariais sem fins lucrativos e com competências dirigidas às PME.

ÂMBITO SETORIAL:
São elegíveis os projetos inseridos em todas as atividades económicas admissíveis no RECI e inseridas nos 
setores do comércio e dos serviços.
É requisito base que cada projeto contribua para a produção de bens e serviços transacionáveis e/ou 
internacionalizáveis e não digam respeito a serviços de interesse económico geral.

IDENTIFICAÇÃO DOS INDICADORES DE RESULTADO A ALCANÇAR:
Os resultados a obter com a implementação das ações de formação serão medidos através dos seguintes 
indicadores:

Ind. 1 - Percentagem de empresas intervencionadas que implementem processos de mudança organizacional 
decorrentes da formação, demonstráveis e mensuráveis em sede de avaliação final, em relação ao total de 
empresas abrangidas;
Ind. 2 - Percentagem de trabalhadores que, por método de inquirição, se considerem mais aptos para a 
inovação e gestão, em relação ao total de trabalhadores abrangidos.
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ÁREAS TEMÁTICAS A ABRANGER NO ÂMBITO DO AVISO

A – DESEMPENHO ORGANIZACIONAL E RECURSOS HUMANOS
Objetivo geral:
Melhorar os níveis de qualificação e de desempenho organizacional das PME do comércio de dos serviços.

Linhas orientadoras:
Esta intervenção está focalizada nas necessidades globais de ordem estrutural por parte das empresas, 
nomeadamente, ao nível do seu funcionamento, gestão, comunicação e marketing, incidindo sobre o 
desempenho individual dos recursos humanos e sobre os aspetos organizacionais e de eficiência coletiva. 
Pretende-se um impacto em três domínios:
- Competências dos ativos, com efeitos a nível individual;
- Modelo organizacional, com efeitos em toda a empresa;
- Reposicionamento da empresa face ao mercado em que atua, com efeitos em toda a empresa e nas suas 
relações com o exterior.

Público-alvo:
Micro, pequenas e médias empresas até 100 trabalhadores, com atividade nos setores do comércio e serviços.

B – QUALIDADE
Objetivo geral:
Preparação das PME do comércio e dos serviços para obtenção de um sistema de reconhecimento de qualidade, 
de acordo com especificação técnica do IPQ a criar no âmbito do subsistema português da qualidade e ajustado 
às especificidades deste segmento de empresas.

Linhas orientadoras:
Destina-se a empresas que se proponham obter o reconhecimento de qualidade e que serão objeto de 
intervenção por auditores certificados (quando concluídas as fases de formação e consultoria do processo 
formativo), visando obter a respetiva certificação, nos termos previstos na especificação técnica referenciada. 
Durante a vigência do processo formativo, as empresas ajustarão os seus procedimentos e modo de atuar para 
se prepararem adequadamente para o sistema de reconhecimento subsequente.

Público-alvo:
Micro, pequenas e médias empresas até 100 trabalhadores, com atividade nos setores do comércio e serviços.

C - INTERNACIONALIZAÇÃO
Objetivo geral:
Preparação de PME do comércio e dos serviços para o desenvolvimento do processo de internacionalização.

Linhas orientadoras:
Pretende-se reforçar a capacitação empresarial das PME através do desenvolvimento dos seus processos de 
qualificação para a internacionalização, valorizando o investimento em fatores imateriais da competitividade, 
não só através de ações de promoção e marketing internacional, mas também de ações que visem o acesso a 
novos mercados, ou seja, que visem o conhecimento e a prospeção dos mercados.
As entidades destinatárias a abranger deverão ser enquadradas em dois grupos alvo:
- Empresas que ainda não se internacionalizaram,
- Empresas que exportam, mas que pretendem melhorar o seu desempenho.
Esta tipologia deverá proporcionar aos empresários um conhecimento do processo de gestão e das suas 
componentes, bem como fornecer os instrumentos necessários para que o empresário escolha o(s) 
país(es)/mercado(s) com maiores potencialidades de entrada e crescimento, preparando-o para as 
contingências da internacionalização.

Público-alvo:
Micro, pequenas e médias empresas até 100 trabalhadores, com atividade nos
setores do comércio e serviços.
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COMPONENTES DE FORMAÇÃO-AÇÃO

Após a seleção, por parte de cada entidade promotora, de um grupo de empresas a intervencionar, com um 
número mínimo de 25, proceder-se-á, no início do projeto, e atendendo às qualificações e à forma de 
organização das empresas, a um diagnóstico que permita proceder à distribuição dessas mesmas empresas 
pelas três temáticas prioritárias. Cada temática tem de envolver um mínimo de 10
empresas. Atendendo aos percursos formativos (horas) diferenciados por dimensão de empresa, as entidades 
beneficiárias deverão, para cada temática, estimar um número médio de horas em função do peso dos seus 
intervenientes.

O modelo de intervenção está dividido em três fases distintas:

1º Fase: Elaboração do diagnóstico e plano de ação.

2ª Fase: Execução do plano de ação.
Nesta segunda fase ocorrerão dois momentos de intervenção em simultâneo:
- Ações de consultoria formativa 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, que inclui toda a coordenação e acompanhamento da execução do plano de ação;
- Ações de formação teórica em sala prevista no plano de ação, resultante das necessidades
detetadas no diagnóstico, podendo ser dirigida, quer aos empresários (com uma frequência
mínima obrigatória), quer aos trabalhadores e colaboradores das entidades destinatárias.

3ª Fase: Avaliação de desempenho.
A avaliação deve incidir sobre dois tipos de indicadores:
- Indicadores de execução - permitem verificar se o conjunto das ações previstas foi realizado
(esta avaliação deve ter uma métrica quantitativa);
- Indicadores de resultados - de âmbito qualitativo que deverão incidir sobre:
- Grau de participação, de envolvimento e de motivação dos recursos humanos da empresa e, em
especial, dos seus responsáveis máximos (empresários/gestores) na elaboração do diagnósticos
e na definição do Plano de Ação;
- Perceção das mudanças comportamentais dos empresários e colaboradores das empresas.

Duração da Intervenção e Formandos
Os projetos poderão ser desenvolvidos entre 2016 e 2017, com uma duração máxima de 24 meses, e de acordo 
com o seguinte padrão:
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SEDE - COIMBRA: 239 494 305 / coimbra@jadrc.pt
ÁGUEDA: 234 623 370 / agueda@jadrc.pt | AVEIRO: 234 427 321 / aveiro@jadrc.pt
C.BRANCO: 272 322 120 / castelobranco@jadrc.pt | COVILHÃ: 275 323 583 / covilha@jadrc.pt
FIGUEIRA DA FOZ: 233 430 205 / figueiradafoz@jadrc.pt GUARDA: 271 225 013 / guarda@jadrc.pt
LEIRIA: 244 835 550 / leiria@jadrc.pt OLIVEIRA DO HOSPITAL: 238 691 074 / oliveirahospital@jadrc.pt |
PÓVOA DE VARZIM: 252 685 356 / povoavarzim@jadrc.pt | SANTARÉM: 243 391 069 / santarem@jadrc.pt |
SEIA: 238 311 838 / seia@jadrc.pt | VISEU: 232 428 395 / viseu@jadrc.pt


