Projetos Formação-Ação
“Qualificação das PME”

FICHA DE PRÉ-ADESÃO
No âmbito do Concurso para apresentação de candidaturas, aviso nº 08/SI/2016, relativas à “Qualificação das PME” na
modalidade Sistema de Incentivos – Projetos Conjuntos de Formação-Ação, a ACILIS irá apresentar uma candidatura ao QI PME
| 2020 com o objetivo de intensificar a formação para a reorganização e melhoria das capacidades de gestão, apoiada em
temáticas associadas à inovação e mudança para as empresas da região Centro.

PÚBLICO-ALVO: Micro, pequenas e médias empresas, produtoras de bens e serviços transacionáveis e/ou
internacionalizáveis ou que contribuam para a cadeia de valor dos mesmos.

ATIVIDADES ECONOMICAS ELEGÍVEIS (CAE – Ver.3):
• da seção A à J, com exceção das divisões 01, 53, 60 e 61, 64, 65, 66 e da subclasse 10130, 25402,30400 e 84220;
• da seção L à S com exceção das divisões 70, 75, 77, 78, 80, 81, 86, 90, 91, 92, 93, 94 e 95;

ÁREAS TEMÁTICAS (Assinale a opção pretendida)
 A – Organização e Gestão
Objetivos: Reforçar a competitividade e a capacidade de resposta das PME no mercado Global, através da sua qualificação.
 B – Implementação de Sistemas de gestão da (Qualidade, Ambiente, SST ou outros)
Objetivos: Otimizar processos, reduzir não conformidades e ineficiências, aumentar a visibilidade das empresas e credibilizar a
sua atuação.
 C - Internacionalização
Objetivos : Desenvolver e aplicar novos modelos empresariais e processos de qualificação das PME para a internacionalização.
 D – Economia Digital
Objetivos : Inovação na área do marketing para reforço do posicionamento e notoriedade à escala global.
 E – Racionalização/ Eficiência Energética
Objetivo : Disseminar os princípios da eco-inovação e promover uma cultura de responsabilidade ambiental

MODELO DE INTERVENÇÃO: Diagnóstico e definição do Plano de ação ; Implementação e acompanhamento do Plano de
ação; Avaliação de resultados / melhorias implementadas

ESTRUTURA DA INTERVENÇÃO
Nº Trabalhadores a abranger por
empresa

Micro

Total de Horas
Formação-ação
175

Nº Horas
Formação
75

Nº Horas
Consultoria
100

Pequena

200

100

Média

275

150

Tipologia

Formação

Consultoria

2

2

100

3a6

3

125

3a8

3

FINANCIAMENTO:
A modalidade de financiamento será pelo Regime de Auxílios de Minimis, sendo a taxa de financiamento de 90%.

CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE:
Ser Micro, Pequena ou Média empresa com certificação emitida pelo IAPMEI, IP.
Estar legalmente constituída; Ter contabilidade organizada nos termos da legislação aplicável;
Não ter salários em atraso;
Ter uma situação tributária e contributiva regularizada perante a administração fiscal e a segurança social;
Apresentar situação líquida positiva com referência ao último ano contabilisticamente fechado, sendo que também
poderá enviar um documento provisório relativo a 2017
Não ser detida em percentagem superior a 50% por outras empresas cujos titulares sejam cônjuges em regime de
comunhão de bens e ou ascendentes ou descendentes em 1.º grau;
Cumprir a Regra de Auxílio de Minimis dos apoios concedidos: não pode exceder 200.000 euros durante um período
de três exercícios financeiros;
Estar registada no Balcão 2020 aquando do envio da inscrição.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
Garantir que na formação-ação não se incluirá formação obrigatória para cumprir as normas nacionais em matéria de
formação;
Garantir o pagamento do valor do projeto a suportar pela empresa (10% do valor total) / (Valores de referencia, a
confirmar: Microempresa 550€ Pequena empresa 630€ Média empresa 1300€)
Garantir a entrega da documentação necessária e do Acordo de pré adesão.

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA
Empresa
Morada (sede)
Código Postal

Telefone

Email

Morada do estabelecimento a intervencionar se diferente da sede:
Código Postal:
CAE (rev. 3)

NIPC

Volume de Negócios 2016

N.º de Trabalhadores

Categoria da empresa
(assinalar de acordo com a Classificação PME)

Micro Empresa  Pequena Empresa  Média Empresa 

Identificação do responsável da empresa
Nome:
Email:

Telefone/ Tlm :
_ Função:

Declaramos que tomamos conhecimento e aceitamos as condições constantes desta ficha.
Assinatura do Empresário:

Data:

(com carimbo da empresa)

Após o preenchimento da pré-adesão será assinado um Acordo de Adesão (minuta do Compete 2020) que não envolve um
compromisso definitivo de participação e apenas terá que ser confirmado após a aprovação do projeto pelo COMPETE 2020.

