Interesse na participação em projeto de Formação-Ação (Portugal 2020)
I - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Nome/designação social: _______________________________________________________________________________

Comércio e serviços Hotelaria/restauração Industria Outro
Qual?_____________________________________________ CAE 1:  CAE 2:  CAE 3: 
NIPC/NIF: 
Setor de atividade:

Morada do estabelecimento/empresa: ____________________________________________________________________

 -  __________________________________ Telefone: 
Telemóvel:  E-mail:___________________________________@_________________________
Código-postal:

II - CONTACTO DO REPRESENTANTE

Nome: ___________________________________________________ Função: ______________________________________

 E-mail:___________________________________@_________________________
Telefone:  Horário de contacto/reunião:  <12 h Das 14 às 17 h  > 17h
Telemóvel:

III – INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE PROJETOS

Participou em projetos de formação-ação nos últimos 3 anos (Dinamizar, Move-Pme, Formação-PME, QI-PME, Melhor
Turismo

2020,

Academia

PME,

CAP):

Não Sim,

qual?

________________

Ano?



Qual a dimensão da empresa registada no Certificado de PME, em vigor, emitido pelo IAPMEI?

Microempresa;

Pequena

Empresa;

Média

Empresa. Número de colaboradores?



IV – INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE ELEGIBILIDADE

Data de início de atividade:

- -

Possui contabilidade organizada:

Não Sim

Gabinete de Contabilidade/TOC: ________________________________________________________________

 E-mail:______________________________________@_______________________
A empresa possui licenciamento da atividade? Não Sim
e espaço físico? Não Sim

Contacto:

A empresa tem a sua situação regularizada e possui declarações de não dívida às finanças e à segurança social?

Não Sim
A empresa apresenta capital próprio positivo (verificar na IES se capital próprio é> 0)?
A empresa tem salários em atraso?

Não Sim

Não Sim
A empresa é associada da entidade promotora destes projetos? Não Sim

A empresa é detida em mais de 50% por outra empresa?

Não Sim

V – ÁREAS DE INTERVENÇÃO COM MAIOR INTERESSE

Numa breve reflexão sobre as prioridades de intervenção na empresa, assinale as principais:
Empresas dos sectores da Industria, Comércio, Serviços, Turismo, Transportes e Construção
TEMÁTICA

Prioridades

 Economia

 Plataformas web, redes sociais e dispositivos móveis na divulgação e promoção do

Digital

negócio;

 Marketing digital na divulgação e promoção de bens e serviços;
 Soluções tecnológicas para comunicar com clientes e fornecedores;
 Soluções tecnológicas para melhoria de processos de gestão.
 Implementação
de sistemas de
gestão

Implementação pelas PME de sistemas de gestão, com vista à sua posterior certificação,
no domínio:

 Qualidade;
 Ambiente;
 Segurança e Saúde no Trabalho;
 Outros. ___________________________________________________________

Apresente, de forma breve, as principais razões da inscrição ou questões que gostaria de tratar:

VI – MOTIVAÇÃO PARA A INSCRIÇÃO

Declaro, por minha honra, que os dados anteriormente apresentados são verdadeiros:

___________________________________________________ Data: -

-

O preenchimento da presente ficha assegura o cumprimento da lei de proteção de dados pessoais. Caso não aceite que os seus dados pessoais (identificação e contactos) sejam divulgados
para efeitos de divulgação de serviços / ações por parte da Profiforma, por favor assinale com um X. |__|
Os seus dados pessoais (identificação e contactos) podem ser utilizados para efeitos de eventual auscultação e verificação por parte da DGERT.

