
 

  

Candidatura ANEME - Formação-Ação 2019/2021 

O que é?  
A Formação-Ação é uma modalidade formativa desenvolvida em contexto 
organizacional, que mobiliza e internaliza competências com vista à persecução de 
resultados assentes numa estratégia de mudança empresarial. Estes projetos permitem 
atuar: 

• ao nível dos formandos, desenvolvendo competências nas diferentes áreas de 
gestão e,  

• ao nível da empresa, procurando aumentar a produtividade, a capacidade 
competitiva e a introdução de processos de mudança/inovação nas empresas. 

 
Temáticas: 

• Organização e Gestão 
• Internacionalização 

 
Investimento 
A Formação-Ação tem uma comparticipação de 90%. 
 
Volume de Formação e Consultoria por PME 

 Horas de Formação-Ação 

Tipologia de PME 
Nº de horas de 

Formação 
N.º de Horas de Consultoria 

Micro 75 105 

Pequena 100 126 

Média 125 161 

 
 
Critérios de Conformidade 
São elegíveis as empresas PME que que cumpram os seguintes requisitos: 

• Ter a situação regularizada face à Segurança Social e à Administração Fiscal; 

• Ter a situação regularizada face às entidades pagadoras dos incentivos; 

• Não ser uma “Empresa em dificuldade”, (artigo 2º do Regulamento (UE) 
n.º651/2014); 

• Apresentar uma situação líquida positiva no ano 2018; 

• Declara não estar sujeita a uma injunção de recuperação (Regulamento (UE) 
n.º651/2014); 

• Possuir contabilidade organizada; 

• Estar registada no Balcão2020. 
 

 



 

  

Documentos: 
• Acordo de Pré-Adesão 
• Declaração de não divida à AT 
• Declaração e não divida à SS 

 
Remeta os documentos para:  
Glória Parente – gloria.parente@aneme.pt 
Sandra Rodrigues – sandra.rodrigues@aneme.pt 
 

 
Temáticas: 

 
Organização e Gestão: 
Objetivos gerais: 

• Qualificar PME para reforçar a sua competitividade e capacidade de resposta no 
mercado global.  

• Concretizar práticas de melhoria organizacional, por via da aplicação de novos 
métodos organizacionais no negócio ou na organização do local de trabalho 
(layout). 

• Aplicar métodos de gestão adequados ao contexto global, com enfoque nas 
áreas da estratégia, produção, logística, marketing e vendas, e recursos humanos 
(encontra-se excluída da temática a área financeira). 

 
Linhas orientadoras: 
Pretende-se que as empresas: 

• Introduzam novos métodos ou novas filosofias de organização do trabalho, 
adequados às características e necessidades dos mercados; 

• Reforcem as suas capacidades de gestão, nas áreas da estratégia, produção, 
logística, marketing e vendas, e recursos humanos; 

• Desenvolvam projetos de melhoria, com recurso a redesenho e melhorias de 
layout, ferramentas diagnóstico e planeamento; 

• Identifiquem oportunidades e riscos para o negócio; 

• Melhorem as capacidades de desenvolvimento e distribuição de produtos, 
processos e serviços; 

• Implementem ferramentas e sistemas de melhoria contínua; 

• Participem em ações de benchmarking. 
Público-alvo:  
Micro, Pequenas e Médias Empresas, que pretendam otimizar as suas práticas de 
gestão, pela implementação de novas metodologias de trabalho, otimizando os recursos 
detidos pela organização. 
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Internacionalização 
 
 
Objetivos gerais: 
Apoiar e capacitar as empresas para o processo de exportação; 
Desenvolver e aplicar novos modelos empresariais para a internacionalização. 
 
Linhas orientadoras: 
Pretende-se que as empresas: 

• Obtenham conhecimento de oportunidades de negócio em mercados externos; 
• Organizem as suas práticas de gestão e comerciais, a fim de propiciar a 

prospeção e presença em mercados internacionais; 
• Adquiram conhecimentos de marketing internacional; 
• Conheçam instrumentos de gestão específicos para a Internacionalização. 

Desta forma as empresas estarão mais preparadas para se candidatarem a um projeto 
de internacionalização no âmbito do Portugal 2020. 
 
Público-alvo: 
Micro, Pequenas e Médias Empresas, que pretendam iniciar a sua exportação, ou que 
pretendem melhorar o seu desempenho na Internacionalização da 
empresa, aumentando a sua presença em mercados internacionais. 
 
 
 

 


