
IDENTIFICAÇÃO 

Nº Candidatura

Tipologia da operação

Objetivo: intensificar a formação dos empresários e gestores para a reorganização e melhoria das 

 capacidades de gestão, assim como dos

 

Organismo Intermédio:

Região 

Entidade Beneficiária:

Apoio Financeiro da União Europeia:

Apoio financeiro público nacional/ regional:

 

  
 

 

Aviso: 08/SI/2019 

Nº Candidatura: POCI-03-3560-FSE-00655 

Tipologia da operação: Formação-Ação para PME 

a formação dos empresários e gestores para a reorganização e melhoria das 

de gestão, assim como dos trabalhadores das empresas, apoiada em temáticas 

associadas  à inovação e mudança 

Organismo Intermédio: AEP – ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PORTUGAL

Região de intervenção: Norte e Centro 

Entidade Beneficiária: Associação Empresarial de Águeda 

Data de Aprovação: 14/09/2019 

Data de Inicio: 01/10/2019 

Data de Conclusão: 30/09/2021 

Custo Total Elegível: 440 313,13€ 

Apoio Financeiro da União Europeia: 396 281,82€ 

Apoio financeiro público nacional/ regional: 0,00€ 

 

 

 

a formação dos empresários e gestores para a reorganização e melhoria das 

trabalhadores das empresas, apoiada em temáticas 

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PORTUGAL 

 



1. Economia digital 

Objetivo geral: Inovar na digitalização do modelo de negócio para reforço do posicionamento e notoriedade à escala 

global. 

Linhas orientadoras: 

Desenvolvimento de redes modernas de distribuição e colocação de bens e serviços no mercado; criação e/ou 

adequação dos modelos de negócios com vista à inserção da PME na economia digital; presença na web; introdução 

de sistemas de informação aplicados a novos métodos de distribuição e logística; Fusão de tecnologias e pela 

integração de sistemas físicos e digitais; utilização de 

presença no mercado. 

2. Gestão da Inovação 

Objetivo geral: Capacitar as PME em competências de gestão da inovação que estimulem o desenvolvimento

e a cooperação empresarial e a capacidade de resp

Linhas orientadoras: 

Introdução de novos métodos ou novas filosofias de organização do trabalho; aplicação de

criatividade; atividades de design thinking; construção de planos de

produtos/serviços/projetos empresariais;

interempresarial; redesenho e melhorias de layout; ações de benchmarking.

desenvolvimento e implementação de soluções no

serviços, organização ou marketing; ganhos de

capacidades de gestão, estudos e projetos; a concretização de inovação organizacional

novo método organizacional na prática do negócio ou na organização do local de trabalho.

 

  
 

 

TEMÁTICAS 

Inovar na digitalização do modelo de negócio para reforço do posicionamento e notoriedade à escala 

Desenvolvimento de redes modernas de distribuição e colocação de bens e serviços no mercado; criação e/ou 

de negócios com vista à inserção da PME na economia digital; presença na web; introdução 

de sistemas de informação aplicados a novos métodos de distribuição e logística; Fusão de tecnologias e pela 

integração de sistemas físicos e digitais; utilização de ferramentas sofisticadas de marketing para ampliação da 

Capacitar as PME em competências de gestão da inovação que estimulem o desenvolvimento

e a cooperação empresarial e a capacidade de resposta no mercado global. 

Introdução de novos métodos ou novas filosofias de organização do trabalho; aplicação de

criatividade; atividades de design thinking; construção de planos de inovação; projetos de desenvolv

produtos/serviços/projetos empresariais; fomento do intraempreendedorismo; estímulo à cooperação

melhorias de layout; ações de benchmarking.

desenvolvimento e implementação de soluções novas e/ou de soluções melhoradas ao nível de processos, produtos, 

serviços, organização ou marketing; ganhos de competitividade, desempenho e conhecimento; reforço das 

projetos; a concretização de inovação organizacional

organizacional na prática do negócio ou na organização do local de trabalho.

 

Inovar na digitalização do modelo de negócio para reforço do posicionamento e notoriedade à escala 

Desenvolvimento de redes modernas de distribuição e colocação de bens e serviços no mercado; criação e/ou 

de negócios com vista à inserção da PME na economia digital; presença na web; introdução 

de sistemas de informação aplicados a novos métodos de distribuição e logística; Fusão de tecnologias e pela 

ferramentas sofisticadas de marketing para ampliação da 

Capacitar as PME em competências de gestão da inovação que estimulem o desenvolvimento interno 

Introdução de novos métodos ou novas filosofias de organização do trabalho; aplicação de métodos de estímulo à 

tos de desenvolvimento de novos 

fomento do intraempreendedorismo; estímulo à cooperação 

melhorias de layout; ações de benchmarking. Pretende-se alcançar o 

melhoradas ao nível de processos, produtos, 

competitividade, desempenho e conhecimento; reforço das 

projetos; a concretização de inovação organizacional por via da aplicação de um 

organizacional na prática do negócio ou na organização do local de trabalho. 


