O MOVE PME tem como objetivo apoiar as micro, pequenas e médias empresas a atingirem
padrões de desempenho mais competitivos, partindo de uma base suportada em formação
especializada e outras ações de investimento no negócio e na atividade laboral das
empresas.
Esta é já a 4ª edição que conta com o nosso apoio.
A formação-ação é uma intervenção com aprendizagem em contexto organizacional e que
mobiliza e internaliza competências com vista à persecução de resultados suportados por
uma determinada estratégia de mudança empresarial.

ENQUADRAMENTO, OBJETIVOS E PRIORIDADES VISADAS
A Prioridade de Investimento (PI) 8.5 do Eixo III do domínio da Competitividade e
Internacionalização tem previsto como objetivo especíﬁco 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.

LEVANTAMENTO
E DIAGNÓSTICO
DE NECESSIDADES

ELABORAÇÃO
DO PLANO
DE AÇÃO

FORMAÇÃO DE TRABALHADORES
IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
DO PLANO DE AÇÃO

AVALIAÇÃO
DE
RESULTADOS

ÁREAS TEMÁTICAS A ABRANGER NO ÂMBITO DO AVISO

CONTACTOS
EDIFÍCIO FERNANDO PESSOA
RUA GENERAL FERREIRA MARTINS,
N.º 10 7.ºB
1495-137 LISBOA

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO

ECONOMIA DIGITAL E TECNOLOGIAS
DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Aplicar métodos de gestão adequados ao
contexto global, com enfoque nas áreas:

Incluir as tecnologias digitais no quotidiano
das empresas:
_ Ferramentas e plataformas digitais;
_ Modelos de negócios na economia digital;
_ Presença no universo web (site, loja virtual,
blog, redes sociais);
_ Sistemas de informação aplicados a novos
métodos de gestão, distribuição e logística.

_ Finanças,
_ Estratégia,
_ Produção e Logística,
_ Marketing e Vendas,
_ Recursos Humanos.

TEL.: +351 213617040
FAX: +351 213643316
Cofinanciado por:

Data Limite Pré-Adesão:
30/04/2016
Arranque do Projeto:
Setembro/Outubro 2016

NORTE

ÁREA GEOGRÁFICA DE APLICAÇÃO
A presente candidatura tem aplicação nas regiões menos
desenvolvidas NUTS II do Norte, e Centro.
A localização do projeto corresponde à(s) região(iões) onde
se localizam os estabelecimentos das PME beneﬁciárias nos
quais irá ser realizado o investimento.

CENTRO

CANDIDATE A SUA EMPRESA
Critérios de Elegibilidade:
_ A produção de bens e serviços transacionáveis e internacionalizáveis;
_ Sede na região centro ou norte do país;
_ Autonomia ﬁnanceira superior a 15%;
_ Situação regularizada com as ﬁnanças e segurança social;
_ Estatuto PME

_ Contrato de adesão assinado;
_ IES 2014;

_ Registo no Balcão 2020;
_ Relatório Único ou Quadro de Pessoal.

O MOVE PME consiste num projeto até 100% de ﬁnanciamento.

Contacte-nos hoje mesmo ou marque uma reunião connosco.
Manifestamos toda a nossa disponibilidade para explicar à sua empresa
como pode beneﬁciar deste e de outros

projetos@assoft.org

REGISTO NO BALCÃO 2020
www.portugal2020.pt
Normalmente o primeiro acesso é
feito com o NIF e com a senha de
acesso ao Portal das Finanças.

Cofinanciado por:

