
GESTÃO DA INOVAÇÃO 

Objetivo: 
 
Capacitar as PME em competências de gestão da inovação que estimulem o desenvolvimento interno e 
a cooperação empresarial e a capacidade de resposta no mercado global. 
 

Linhas Orientadoras com vista à ação nas empresas: 
 
Introdução de novos métodos ou novas filosofias de organização do trabalho; aplicação de métodos de 
estímulo à criatividade; atividades de design thinking; construção de planos de inovação; projetos de 
desenvolvimento de novos produtos/serviços/projetos empresariais; fomento do intra-
empreendedorismo; estímulo à cooperação interempresarial; redesenho e melhorias de layout; ações 
de benchmarking. Pretende-se alcançar o desenvolvimento e implementação de soluções novas e/ou 
de soluções melhoradas ao nível de processos, produtos, serviços, organização ou marketing; ganhos de 
competitividade, desempenho e conhecimento; reforço das capacidades de gestão, estudos e projetos; 
a concretização de inovação organizacional por via da aplicação de um novo método organizacional na 
prática do negócio ou na organização do local de trabalho. 
 

Metodologia de Formação-Ação: 
 
A formação-ação é uma intervenção com aprendizagem em contexto organizacional e que mobiliza e 
internaliza competências com vista à persecução de resultados suportados por uma determinada 
estratégia de mudança empresarial. Os tempos de formação e de ação surgem sobrepostos e a 
aprendizagem vai sendo construída através do desenvolvimento das interações orientadas para os 
saberes-fazer técnicos e relacionais. Trata-se assim de uma metodologia que implica a mobilização em 
alternância das vertentes de formação (em sala) e de consultoria (on the job). 
 

Período de Realização: 
 
Data de Início do projeto: 2019-12-18  
Data de Fim do projeto: 2021-09-30 
  

Localização Geográfica para desenvolvimento do projeto: 
 
O presente projeto poderá ser desenvolvido em todas as regiões do Norte, Centro e Alentejo 
 
 
 
 
 
 



GESTÃO DA INOVAÇÃO 

ESTRUTURA E DURAÇÃO DA INTERVENÇÃO 
 
O projeto será desenvolvido entre 2019 e 2021, com a duração máxima de 24 meses, de acordo com a 
seguinte estrutura: 
 

DIMENSÃO DA 
EMPRESA 

Nº DE TRABALHADORES A 
ABRANGER POR EMPRESA 

HORAS DE FORMAÇÃO-AÇÃO 

TOTAL 

Formação Consultoria 
Nº de Horas de 

Formação 
Nº de Horas de 

Consultoria 

Micro Empresa  
(<10 trab) 

0 0 
75 

(regime 
interempresa) 

100 175 

Pequena 
Empresa 

(10<trab<50) 
5 3 

80 
(regime 

intraempresa) 

120 200 

Média Empresa 
(50<trab<250) 

15 3 
100 

(regime 
intraempresa) 

150 250 

 

 

Identificação e Enquadramento do projeto: 
 
Aviso: POCI-60-2019-09 
Sistema de Incentivos – Projetos Conjuntos Formação-Ação – 2º Ciclo 
Programa Operacional: Programa Operacional Competitividade e Internacionalização 
Eixo Prioritário: Promoção e sustentabilidade e da qualidade do emprego 
Objetivo temático: Promoção e sustentabilidade e da qualidade do emprego e apoiar a mobilidade 
laboral 
Prioridade de Investimento: Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à mudança 
Organismo Intermédio: AEP – Associação Empresarial de Portugal  
N.º de candidatura: POCI-03-3560-FSE-000813 
Fundo: Fundo Social Europeu 
Orçamento do Projeto: 289.337,50 euros 
Financiamento Público: 260.403,75 euros 
Contribuição Privada: 28.933,75 euros  


