
FORMAÇÃO-ACÇÃO NO DOMÍNIO DA 
COMPETITIVIDADE 

QIPME 2020



Objectivo do programa QI PME 2020: 

Intensificar a formação para a reorganização e melhoria 
das capacidades de gestão, apoiada em temáticas 
associadas à inovação e mudança. 



Modalidade Formação-acção: 

A formação-acção desenvolve-se em contexto organizacional e 
implica a mobilização em alternância das vertentes de formação e 
de consultoria, actuando a dois níveis: 

• Ao nível dos formandos -procura desenvolver competências nas 
diferentes áreas de gestão, dando resposta às necessidades de 
formação existentes; 

• Ao nível da empresa -procura aumentar a produtividade, a 
capacidade competitiva e a introdução de processos de 
mudança/inovação nas empresas. 



Intervenientes: 

Entidades privadas sem fins lucrativos, de natureza 
associativa e com competências específicas 
dirigidas às PME, nomeadamente associações 
empresariais, câmaras de comércio e indústria, 
associações para o desenvolvimento local

PME´S



Áreas temáticas: 



Duração da intervenção e formandos: 

Nº de trabalhadores a

abranger por empresa

Tipologia de 

empresas

Total Horas

Formação-ação

Nº Horas

Formação

Nº Horas

Consultoria
Formação Consultoria

Empresários 125 75 50 1 1



Plano de acção – empresários: 

A formação de cariz teórico será desenvolvida 
exclusivamente em ambiente interempresa num, 
grupo de 10 empresários. 

Por empresa, apenas poderá participar 1 
empresário. 



Modelo de intervenção empresários: 



Critérios elegibilidade das empresas beneficiárias:

 Cumprir as condições necessárias para o exercício da actividade;

 Dispor de contabilidade organizada nos termos da legislação aplicável;

 Manter a situação tributária e contributiva regularizada;

 Apresentar situação líquida positiva;

 Não ser uma empresa em dificuldade;

 Não ser uma empresa sujeita a uma injunção de recuperação, ainda pendente;

 Não ter salários em atraso;

 Estar registada no site do IAPMEI – para impressão do certificado PME – até 29/04/2016

Sede localizada na NUT II Centro



Efectuar registo no balcão 2020 

Assinar o acorde de pré-adesão 

Obedecer às regras de auxílios minimis de apoio concedidos: não podendo exceder 

200.000€ durante um período de 3 exercícios financeiros

 Não deter nem ter detido capital numa percentagem superior a 50%, por si ou pelo seu 

cônjuge, não separado de pessoas e bens, ou pelos seus ascendentes e descendentes até 

ao 1º grau, bem como por aquele que consigo viva em condições análogas à dos cônjuges, 

em empresa que não tenha cumprido notificação para devolução de apoios num âmbito de 

uma operação apoiada por fundos europeus



Modelo de Financiamento:

A Contribuição está limitada a 90% das despesas elegíveis, 
excluindo as remunerações dos activos empregados em 
formação durante o período normal de trabalho

Ou seja: 
O valor da contribuição privada corresponderá ao montante das 
remunerações dos activos em formação e a 10% dos restantes 
custos do projecto.



Duração do Projecto:

O inicio do Projecto está previsto para Abril de 2018, 
tendo o fim previsto para  Dezembro de 2018.



Obrigada!

Contactos para mais informações:

ACIB – Associação Comercial e Industrial da Bairrada
Clara Oliveira
apoioempresas@acib.pt
234 730 320


