
1. Identificação da Empresa

Micro                         Pequena                         Média

2. Informações gerais da Empresa

3. Áreas temáticas prioritárias de intervenção 
(Classifique: 1 - Prioritário; 2 - Necessário; 3 - Secundário)

B. Internacionalização

* exclusiva para empresários

4 . A empresa pretende introduzir atividade de inovação nos próximos 2 anos

     Inovação de Produto ou Serviço      Inovação Organizacional

5. De forma sucinta, descreva as necessidades/problemas a abordar na consultoria formativa:

6. Quais as suas expetativas e principais razões de inscrição:

7. Indique no mínimo dois pontos fortes que a sua empresa/serviço possuí.

     Localização      Divulgação

     Atendimento      Qualidade dos produtos

     Preços      Qualidade do serviço

8. Considerações Finais

G. Indústria 4.0

H. Organização e Gestão

I. Gestão Estratégica e Operacional*

E. Sustentabilidade e responsabilidade ambiental

F. Implementação de sistemas de gestão

     Inovação de Processo      Inovação de Marketing

     Outra/s:

     Outro/s. Qual/ais?

D. Gestão da inovação

A. Capitalizar: otimização de recursos financeiros

C. Economia digital

Data: Assinatura  e Carimbo da Empresa:

SISTEMA DE INCENTIVOS - PROJETOS CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO (AVISO Nº 10/SI/2019)                

 QI PME 2020 - Formação-Ação para PME da Região Centro

Volume de negócios em 2017 ______________________€ H M Total

Volume de negócios previsto em 

2018
______________________€

N.º de colaboradores em 

formação em 2018

Dimensão da Empresa:Nº de trabalhadores:

Setor de Atividade: CAE (Rev 3):

FICHA DE PRÉ-DIAGNÓSTICO

Considerando as principais tendências do setor industrial em Portugal e as características estruturais do tecido empresarial português, foram identificadas um conjunto de áreas

temáticas a enquadrar nesta intervenção formativa com vista à mudança organizacional nas empresas. O objetivo é atuar ao nível da capacitação das empresas, dos seus

colaboradores e empresários pela via da formação e consultoria, nas seguintes dimensões: condições, recursos, processos e resultados. A lógica de projeto conjunto traz associada a

convicção onde, algumas temáticas, pela sua importância e transversalidade, serão comuns às várias empresas participantes. De forma a criar um quadro referencial que detete

pontos de contato da intervenção e que possibilitem uma primeira abordagem conjunta às necessidades das empresas, propomos o preenhimento deste instrumento. O projeto visa o

desenvolvimento de um plano de ação assente na metodologia de formação-ação, que se traduz numa intervenção integrada de formação em sala e consultoria individualizada,

ajustada às necessidades de cada empresa que, por estarem inseridas num determinado sector e tecido empresarial apresentam, previsivelmente, necessidades parcialmente comuns.

Denominação Social:


