ASSOCIAÇÃO PARA A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E QUALIDADE

MOVE PME

Para mais informacções contacte
AEMITEQ - Associação para a Inovação Tecnológica e Qualidade
geral@aemiteq.pt - 239 494 745
cristinacunha@kwl.pt - 239 499 110

Organismo intermédio:

Cofinanciado por:

Modernizar,
Optimizar
e Valorizar
Empresas

O MOVE PME - Modernizar, Optimizar e Valorizar Empresas, 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.

O modelo de intervenção está dividido em 3 fases

Objetivo

1ª Fase - Elaboração do diagnóstico e plano de acção
Assenta numa primeira análise/avaliação às
práticas correntes por parte de consultores
especialistas que, em permanente diálogo
com dirigentes e colaboradores, elaborarão
um diagnóstico da empresa. Com base neste
documento, desenvolverão um plano de ação,
envolvendo quer aspetos estruturantes e
organizacionais da empresa, quer necessidades
em termos de recursos humanos.

Pretende 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:

2ª Fase - Execução do plano de acção
Nesta segunda fase, ocorrerão dois momentos de
intervenção em simultâneo:

-- Aumento das capacidades de gestão das
empresas para encetar processos de mudança e
inovação;

-- Ações de consultoria correspondente a ações
individualizadas com especial envolvimento do
empresário ou de um representante máximo da
empresa com capacidade de incorporar e/ou
inserir mudanças na empresa;

-- Promoção de ações de dinamização e
sensibilização para a mudança e intercâmbio de
boas práticas.

Destinatários

A AEMITEQ tem aprovadas as seguintes áreas
temáticas:

Micro, Pequenas e Médias empresas com sede
nas regiões Norte e Centro.

Organização e gestão
Qualificar PME para reforçar a sua
competitividade e capacidade de resposta no
mercado global. Concretizar práticas de inovação
organizacional, por via de aplicação de novos
métodos organizacionais no negócio ou na
organização do local de trabalho (layout) e aplicar
métodos de gestão adequados ao contexto global.

-- Micro empresas (1 a 9 colaboradores)
-- Pequenas empresas (10 a 49 colaboradores)
-- Médias empresas (50 a 249 colaboradores)

Implementação de Sistemas de Gestão
Apoiar os processos de certificação das empresas,
otimizar processos, aumentar a qualidade dos
produtos e serviços, reduzir não conformidades
e ineficiências, aumentar a sua visibilidade e
credibilizar a sua atuação junto dos stakeholders.

-- Aumento da qualificação específica dos
trabalhadores em domínios relevantes para a
estratégia de inovação, internacionalização e
modernização das empresas;

Área temática
Tipologia de empresa

-- Ações de formação em sala, resultantes
das necessidades detetadas no diagnóstico,
podendo ser dirigida, quer aos empresários, quer
aos trabalhadores.
3ª Fase - Avaliação de resultados
Balanço do progresso/análise evolutiva da
empresa e dos resultados efetivamente
alcançados.

Áreas temáticas

Micro empresas

3

1

Pequenas empresas

6

5

Médias empresas

3

7

Total de Empresas Aprovadas

12

13

Consultoria
Tipologia de
Empresas

Condições de financiamento:
O projeto será financiado no âmbito do Quadro
Comunitário Portugal 2020. Cofinanciamento
a 90% das despesas elegíveis, sendo os
restantes 10% suportados pela empresa.

Micro

Pequena

Valores suportados pelas empresas
Tipologia de empresa

Valor

Micro empresa

700€

Pequenas empresa

1200€

Médias empresa

1500€

Média

Horas de consultoria
distribuídas por Fase do projecto

Implementação
de Sistemas de Gestão

Organização e Gestão

Formação

Total de
Horas de Consultoria

Diagnóstico e definição de plano de ação

14h

Implementação do plano de ação

84h

Avaliação de resultados

7h

Diagnóstico e definição de plano de ação

21h

Implementação do plano de ação

98h

Avaliação de resultados

7h

Diagnóstico e definição de plano de ação

21h

Implementação do plano de ação

126h

Avaliação de resultados

14h

105h

126h

161h

Nº máximo de
colaboradores por
empresa

2

3

3

Total de Horas
de Formação

Tipologia

Total de
Horas

Nº máximo de
colaboradores
por empresa

Intraempresa

-

-

Interempresa

75h

2

Intraempresa

25h

8

Interempresa

75h

3

Intraempresa

100h

8

Interempresa

25h

3

75h

100h

125h

