Programa Integrado de Formação-Ação

"PME2020”
N º de candidatura: M1420-07-3560-FSE-000003

30 de setembro de 2020

"PME2020”
Programa Operacional:
Programa Operacional Regional da Madeira
Fundo:
Fundo Social Europeu
Eixo Prioritário:
Promover o emprego e apoiar a mobilidade laboral
Objetivo temático:
Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
Prioridade de investimento:
Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança
Tipologia de operação:
Formação-Ação

"PME2020”
Empresas: 206
Micro empresas: 70%
Pequenas Empresas: 20%
Médias Empresas: 10%

Orçamento total: 2 008 574,69€

Prazo máximo de execução:
31 de dezembro de 2021
N º da candidatura:
M1420-07-3560-FSE-000003

"PME2020”
Este programa tem por objetivo melhorar as competências das
empresas, nas seguintes Áreas Temáticas:
• Gestão e organização empresarial para comércio e serviços
• Transformação digital das PME’s
• Privacidade e cibersegurança nas PME’s
• Certificação da qualidade –a desmaterialização de procedimentos
• Diferenciação e valorização dos produtos tradicionais

• Hotelaria e restauração – tempo de renovação
• Comércio automóvel e reparação – tempo de modernizar

AT1 – Gestão e Organização Empresarial
Objectivos:

• Promover competências nos recursos humanos das PME
• Qualificar a PME, para reforçar a sua competitividade e
capacidade de resposta no mercado global

AT1 – Gestão e Organização Empresarial

Empresas abrangidas: 46 PME
•

12 empresas do sector de SERVIÇOS

•

12 empresas do sector de COMERCIO

•

12 empresas do sector de INDUSTRIA

•

10 PME localizadas no Porto Santo :

Horas de intervenção nas empresas:
180 horas por empresa :
72 horas de formação em sala e/ou presencial digital; e

108 horas de consultoria on-job.

AT2 – Transformação Digital
Gestão e cooperação em projetos de sistemas de Gestão

Objectivos:

• Ajudar as PME’s a gerir projetos de tecnologias de informação,
desde a definição dos requisitos aos processos de
transformação digital e implementação na empresa

AT2 – Transformação Digital
Gestão e cooperação em projetos de sistemas de Gestão
Empresas abrangidas: 20 PME

Horas de intervenção nas empresas:
•

300 horas por empresa :
o

120 horas de formação em sala e/ou presencial digital; e

o

180 horas de consultoria on-job.

AT3 – Privacidade e Cibersegurança
Objectivos:

• Esta intervenção pretende ajudar a implementar e gerir ou melhorar a
gestão de plataformas de sistemas de cibersegurança, bem como
intervir em primeira linha em incidentes de segurança da informação

• Pretende-se que as PME conheçam a legislação existente em
cibersegurança e protecção de dados pessoais, que saibam
implementar políticas, procedimentos e técnicas para garantir a
segurança e a protecção dos dados pessoais, em conformidade com
a ISSO 27001 e o novo Regulamento para a protecção dos dados
pessoais

AT3 – Privacidade e Cibersegurança

Empresas abrangidas: 20 PME

Horas de intervenção nas empresas:
300 horas por empresa :
o

120 horas de formação em sala e/ou presencial digital; e

o

180 horas de consultoria on-job

AT4- Sistemas de Qualidade ISO9001
Do papel à desmaterialização de procedimentos
Objectivos:

• Esta área temática visa apoiar PME’s certificadas ou em fase de
certificação pela ISO9001, proporcionado o conhecimento e
habilidade necessária para implementar e realizar auditorias
internas de sistemas de gestão da qualidade com base na ISO
9001 ou equivalente

• Transmitir aos formandos como comunicar a efectiva
implementação e manutenção de um sistema de gestão, de
acordo com a ISO9001, apoiando na automatização do fluxo
documental utilizando uma ferramenta específica para o
efeito

AT4- Sistemas de Qualidade ISO9001
Do papel à desmaterialização de procedimentos
Empresas abrangidas: 10

Horas de intervenção nas empresas: 300 horas

120 horas de formação em sala + 180 horas de consultoria

AT5 – Diferenciação e valorização dos produtos
tradicionais
Com este programa de intervenção para Valorização e Certificação de
Produtos Tradicionais Madeirenses pretendemos abordar os
seguintes eixos:
• Técnicas de Melhoramento, Valorização e Diferenciação de produtos
tradicionais;
• Caracterização e Proteção dos modos de produção tradicionais
• Referenciais e esquemas de Certificação de produtos tradicionais
• Preparação e Condução de Processos ETG, IGP e DOP, MPB, PRODI e
similares
• Métodos analíticos e de controlo na produção de produtos tradicionais
• Comunicação e marketing de Produtos tradicionais

• Embalamento, Rotulagem e fichas técnicas de produtos tradicionais

AT5 – Diferenciação e valorização dos produtos
tradicionais
Empresas abrangidas: 20

Horas de intervenção nas empresas:
300 horas por empresa
120 horas de formação + 180 horas de consultoria

AT6 – Turismo, Hotelaria e Restauração
HORECA
Empresas abrangidas: 60
20 empresas do setor da Restauração

20 pequenas unidades Hoteleiras
10 empresários e colaboradores de unidades de Alojamento Local

Horas de intervenção nas empresas:
300 horas /empresa:
120 horas de formação + 180 horas de consultoria

AT7 – Comércio Automóvel e Reparação Mecânica
Objectivos:
• Promover a qualificação das empresas do sector do comércio automóvel
e da reparação mecânica, através do fortalecimento das competências
dos empresários e seus colaboradores, que lhes permitam encetar
processos de mudança e inovação, nas áreas da Organização/Gestão.
• Ajudar a conhecer e a cumprir os requisitos da legislação ambiental,
segurança no trabalho, conceitos básicos de gestão, ao nível
administrativo, de recursos humanos, logística, de marketing e vendas,
incorporação nas empresas dos princípios da eco-eficiência e da
economia circular, com vista a promover uma utilização mais eficiente
dos recursos, incentivar a redução e reutilização de desperdícios, numa
lógica de criação e agregação de valor.

AT7 – Comércio Automóvel e Reparação Mecânica

Empresas abrangidas: 40 PME

Horas de intervenção nas empresas:
300 horas empresa:
120 horas de formação + 180 horas de consultoria

"PME2020”
Orientação Metodológica

Descrição do modelo de intervenção:
• Diagnóstico das empresas a intervencionar
• Criação ou adaptação dos instrumentos de intervenção,
acompanhamento e avaliação
• Implementação da intervenção
• Avaliação dos resultados

"PME2020”
Orientação Metodológica
Diagnóstico

Plano de Desenvolvimento da Empresa
e Plano de Acções

Formação-acção

Avaliação

"PME2020”
Requisitos para candidatura das empresas
1. Ser PME - para efeitos de comprovação de estatuto de PME, as empresas
devem obter ou atualizar a correspondente certificação eletrónica prevista no
Decreto Legislativo regional nº 37/2008 de 20 de agosto.

2. Dispor de contabilidade organizada nos termos da legislação aplicável (
última Declaração de IRC)
3. Encontrar-se regularmente constituída (Pacto Social da Empresa, Relatório Único
– Anexo A- Quadro de Pessoal)
4. Ter sede na NUT II da Região Autónoma da Madeira
5. Ter a situação regularizada face à Administração Fiscal e à Segurança Social
6. Obedecer à Regra de Auxílio Minimis dos apoios concedidos: não pode exceder
200.000 euros durante um período de três exercícios financeiros
7. Garantir a entrega do Acordo de pré-adesão/Candidatura e documentação
obrigatória.

A participação das empresas não tem encargos adicionais,

pois o projeto PME2020 é financiado a 100% pelo Fundo

Social Europeu.
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