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Anexo A 

Cláusulas Técnicas 

 

A) OBJETIVOS E ÂMBITO DOS TRABALHOS  

 

1. O projeto apresentado pela AEMITEQ, com enquadramento Concurso (Aviso) n.º 

POCI-60-2019-08 (09/SI/2019), visa a capacitação e qualificação dos 

empresários/gestores e trabalhadores para a reorganização e melhoria de gestão das 

PME, assente numa metodologia de formação-ação, alternando momentos de 

formação e de consultadoria em contexto organizacional, com vista a aumentar a 

produtividade, a capacidade competitiva e a introdução de processos de 

mudança/inovação, apoiado nas temáticas de Organização e Gestão e 

Implementação de Sistema de Gestão. 

 

2. O Programa Operacional Temático Competitividade e Inovação aponta como sendo 

um dos maiores constrangimentos à melhoria da competitividade e 

internacionalização da economia portuguesa, as competências das PME, decorrentes 

de fragilidades ao nível da qualificação de empresários e trabalhadores e da reduzida 

propensão para a adoção de estratégias de negócio mais sofisticadas. Assim, este 

projeto pretende aprofundar as competências empresariais das PME no perímetro 

de intervenção da AEMITEQ e contribuir para a qualidade dos seus recursos humanos 

e para a sua capacidade de adaptação a mercados cada vez mais concorrenciais e em 

constante mutação. O projeto vai-se desenvolver nas áreas de convergência Norte e 

Centro, apoiando 20 empresas com atividades produtoras de bens e serviços 

transacionáveis e internacionalizáveis, aumentando a intensidade de inovação, 

tecnologia e conhecimento do tecido produtivo. 

 

3. O projeto recorre à metodologia de formação-ação com a realização, para cada PME 

a intervencionar, de um diagnóstico, implementação do plano de ação e um relatório 

com a avaliação de todo o processo formativo. Esta metodologia integra duas 

componentes: 

a. Consultadoria formativa: a realizar nas empresas, com a participação do 

empresário e elementos da sua equipa responsáveis pela mudança, com 
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intervenções presenciais do consultor, aplicando diversas ferramentas de 

gestão; 

b. Formação teórica: nas áreas de intervenção do projeto de acordo com as 

metodologias e ferramentas aprovadas pela DGERT. 

O acompanhamento do projeto visa monitorizar a qualidade da intervenção, a 

execução das atividades e o cumprimento dos indicadores de resultados previstos no 

nº 17 do AAC. Para o efeito serão realizadas reuniões mensais de equipa, construídos 

mapas de controlo e recolhida informação em diferentes momentos do projeto 

sobre a qualidade da intervenção. 

 

4. As temáticas e a metodologia de intervenção propostas estão em consonância com o 

AAC, dando resposta ao conjunto de necessidades pré-identificadas e pressupõe o 

desenvolvimento de um leque diversificado de competências a trabalhar nas 

empresas ao longo das fases de intervenção do projeto e que são enquadráveis nas 

seguintes áreas: 

- Internacionalização – Nesta temática pretende-se apoiar e capacitar as empresas 

para o processo de exportação, atuando nas competências que permitam conhecer 

as oportunidades de negócio em mercados externos, a organização de práticas de 

gestão e comerciais de prospeção e presença em mercados internacionais e 

trabalhar instrumentos específicos de internacionalização e marketing internacional. 

- Implementação de Sistemas de Gestão – a intervenção visa apoiar os processos de 

certificação das empresas participantes, que lhes permitam 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. 

O Modelo de Intervenção baseia-se no ciclo PDCA (PLAN - DO - CHECK – ACT) e está 

dividido em três fases distintas: 

Fase 1 – Diagnóstico e Definição do Plano de Ação 

Fase 2 - Implementação e Acompanhamento do Plano de Ação 

Fase 3 - Avaliação de resultados 
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5. A intervenção está prevista para 20 empresas conforme apresentado em seguida: 

Implementação de Sistemas: 10 empresas (3 Microempresas, 5 Pequenas Empresas 

e 2 Médias Empresas) 

Internacionalização: 10 empresas: (5 Pequenas Empresas e 5 Médias Empresas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A AEMITEQ 

Consultoria

Tipologia de PME
Total horas 
formação 

ação

N. Horas de 
Formação

N. Horas 
consultoria

Regime 
inter

Regime
 intra

Regime
 intra

Micro 180 75 105 2 0 2

Pequena 226 100 126 0 8 3

Média 286 125 161 0 10 3

Formação Teórica

N. trabalhadores a abranger 
por PME / TemáticaHoras de Formação-Ação

Mín. 6 p. ação
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