
                                               
 

 

 

 
Ficha de Projeto - Formação-Ação PME | Projeto Dinamizar 

 
APRESENTAÇÃO DO PROJETO 
Projeto nº: POCI-03-3560-FSE-000099 
Programa operacional: Programa Operacional para a Competitividade e Internacionalização 
Fundo: FSE – Fundo Social Europeu 
Eixo Prioritário: Promoção e sustentabilidade e da qualidade do emprego 
Prioridade do Investimento: Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à mudança 
Tipologia da Operação: Formação-Ação para PME 
Organismo Intermédio: CCP – Confederação do Comércio e Serviços de Portugal 
 
MONTANTES ENVOLVIDOS 
Custo Total Elegível: 439.763,73€ 
Comparticipação FSE: - Fundo Social Europeu: 395.787,38€ 
Financiamento: 90% das despesas elegíveis 
 
SÍNTESE DO PROJETO 
A Associação Empresarial de Felgueiras na qualidade de Entidade Beneficiária, irá desenvolver 
brevemente um projeto de formação no âmbito da tipologia 3.1.1 Formação – Ação com 30 Empresas 
nas temáticas de Desempenho Organizacional e Recursos Humanos, Internacionalização, Qualidade 
incidindo a sua intervenção nas componentes de formação e consultoria com a duração de 24 meses no 
qual a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal é entidade Beneficiária. O projeto de formação 
insere-se no âmbito da tipologia 3.1.1 Formação – Ação com 30 Empresas incidindo a sua intervenção 
nas temáticas de Desempenho Organizacional e Recursos Humanos, Internacionalização, Qualidade nas 
componentes de formação e consultoria com a duração de 24 meses. 
 
OBJETIVOS 
O Programa de 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 de: 

• 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 encetar processos de mudança e 
inovação; 

• Promoção de ações de dinamização e sensibilização para a mudança e intercâmbio de boas 
práticas. 

 
ÁREAS TEMÁTICAS 

• Desempenho Organizacional e Recursos Humanos 

• Internacionalização 

• Qualidade 
 
DURAÇÃO DO PROJETO 
Inicio: 04-11-2017 
Fim: 30-09-2020 
 
METAS CONTRATUALIZADAS 

• 30 PME´S 

• 213 TRABALHADORES 

 
 


