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Ficha de Projeto 
 
Síntese do Projeto  
 
A formação-ação é uma intervenção com aprendizagem, em que os tempos de formação 
ação surgem sobrepostos em contexto organizacional, com vista à prossecução de resultados 
suportados por uma estratégia de mudança empresarial.  
 
Área Temática   
 
Organização e Gestão 
 
Descrição e Objetivos  
 
Qualificação das PME para reforçar a sua competitividade e capacidade de resposta no 
mercado global, através da aplicação de métodos de gestão, com enfoque nas áreas: 
Finanças, Estratégia, Produção e Logística, Marketing e Vendas e Recursos Humanos 
 
Metodologia de Formação Ação 
 
Trata-se de uma metodologia que implica a mobilização em alternância das vertentes de 
formação (em sala) e de consultoria (on the job). 
 

 

 
 
Custo total do projeto a suportar por cada empresa participante: 

 

Tipo de empresa 
Valor p/ 
Empresa 

Custo efetivo a  
suportar 

MICRO 6.792,82 € 679,28 € 

PEQUENA 8.503,28 € 850,33 € 

MEDIA 12.036,82 € 1.203,68 € 
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Ficha de Projeto 
 
Requisitos de Elegibilidade 
 

 Certificação PME; 

 Registo e autenticação no Balcão 2020;  

 Contabilidade organizada  

 Situação regularizada face à Segurança Social e Administração Fiscal ;  

 Situação regularizada com entidades gestoras de incentivos no âmbito dos Fundos 
Estruturais e de Investimento;  

 Poderem legalmente exercer a atividade (licenciamentos, alvarás, outros…)  

 Não ser considerada “empresa em dificuldade” de acordo com a definição prevista no 
art.º 2 do Regulamento CE nº 651/2014;  

 Apresentar situação liquida positiva relativamente ao ultimo exercício económico 
encerrado;  

 Não se encontrar sujeita a uma injunção de recuperação, ainda pendente, conforme 
previsto na alínea a)do nº 4 art.º 1.º do Regulamento EU mº 651/2014;  

 Não ter salários em atraso.  

Obrigações em que as empresas incorrerão no desenvolvimento do projeto: 
 
 Participar nas intervenções do projeto e acompanhar com empenho a formação e a 

consultoria a ministrar, de acordo com o respectivo calendário 
 Assumir a obrigação de disponibilizar todos os elementos e/ou documentos 

necessários ao processo de selecção e à frequência do projecto, bem como no âmbito 
da elaboração participada do plano de acção e na sua execução, na avaliação de 
desempenho, sendo responsável pelas declarações que para o efeito prestar. 

 Participar no acompanhamento e avaliação de satisfação e dos indicadores a efectuar 
pela AERLIS. 

 
Localização das Operações 
 
AERLIS – Associação Empresarial da Região de Lisboa 
Delegação do Carregado 
Lugar da Torre 
2580 – 512 Carregado 
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Ficha de Projeto 
 
 
Identificação e Enquadramento 
 
 
Código: POCI-03-3560-FSE-000322 
 
Tipologia de Operação: Formação - Ação para PME 
 
Programa Operacional: Programa Operacional Competitividade e Internacionalização 
 
Fundo: Fundo Social Europeu 
 
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, das empresas e dos empresários à 
mudança 
 
 
 
Montantes Envolvidos 
 
 
 - Contribuição Fundo: 179.559,45€ 
 - Financiamento Público: 179.559,45€ 
 - Contribuição Privada: 108.828.30€ 
 - Total: 288.387,75 
 
 
 

 


