Ficha de Projeto
Designação da candidatura |
Candidatura |

Formação-acção para PME

POCI-03-3560-FSE-000223

Objetivo principal | Desenvolver competências dos empresários e trabalhadores
na área do Turismo, visando mudanças organizacionais das empresas. Dinamizar
o tecido empresarial da região, visando o aumento da competitividade.

Região de intervenção |

Norte

Entidade beneficiária | Associação Comercial, Industrial e de Serviços de
Mogadouro

Data de aprovação |

16-11-2016

Data de início |

21-07-2017

Custo total elegível |

146 520,97€

Apoio financeiro da União Europeia | 106 742,20€
Apoio financeiro público nacional/regional | 0€
Contribuição privada| 39 778,77€

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos

Objetivos: Reforçar a competitividade das médias e pequenas empresas.
Atividades: Elaboração e desenvolvimento de um plano de consultoria e
formação direcionado às PME.
Resultados esperados: 10 empresas apoiadas e 26 trabalhadores apoiados
em acções de formação em contexto empresarial.
85% de trabalhadores mais aptos para a inovação e gestão após a frequência
da formação; 92% das empresas que implementam planos de mudança
organizacional associados à formação no total das empresas.
Resultados atingidos: Considerando os indicadores de realização do projeto,

verificamos que foram apoiados 27 trabalhadores no total do projeto, com a
integração de 10 PME. Considerando o número de participantes aprovados em
candidatura (52) verificamos que o número atingido ficou aquém da meta
contratualizada, facto que poderá ter ficado a dever-se ao elevado número de
microempresas que compuseram o projeto o que condicionou o número efetivo
de participantes.
Quanto ao número de PME este valor foi plenamente alcançado.
Atendendo aos indicadores de resultado, de todos os trabalhadores que
concluíram a formação, consideraram-se mais aptos para a inovação e gestão
após a frequência da mesma 100% dos inquiridos.
Todas as empresas indicaram que implementaram processos de mudança
organizacional decorrentes da participação no projeto.
Em termos globais, consideramos que a vertente da consultoria decorreu
dentro do esperado, com a implementação das medidas identificadas em
diagnóstico, salvo ligeiras exceções devidamente documentadas e justificadas.
Na componente da formação, consideramos que esta decorreu também dentro
do esperado, com as limitações inerentes à dificuldade de assiduidade,
conjugação de horário e disponibilidades dos participantes.
Concluímos assim que o projeto contribuiu para o aumento da qualificação
específica dos trabalhadores, assim como para o aumento da capacidade de
gestão das empresas para encetar processos de mudança e inovação.

