
Aviso para apresentação de candidaturas nº9/SI/2019 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos Formação Ação

Data limite de Candidatura: 13 de Maio de 2019 Notificação de decisão de aprovação: 24 de julho de 2019

Assinalar a área de maior 

interesse     (1 ou 2 áreas)  

marcar X

x

NIF Telefone

Morada CP 3720 456 Concelho Email

45 56 Freguesia Setor

SIM

Não x

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Data

jj

CAE 23580 Tabalhadores

e) Capitalizar: 

Otimização de 

Recursos Financeiros 

Decisão sobre distintas soluções de financiamento 

Medidas financeiras e fiscais de estímulo ao financiamento por capitais próprios e redução do 

nível de endividamento 

Elaboração de planos de negócios para apresentação aos stakeholders

estratégia, produção, logística, marketing e vendas, e recursos humanos 

Identificação e Caraterização  da Empresa Aderente

Denominação Social APOM 506421686 Pessoa de contato AP 914

ACORDO DE PRÉ-ADESÃO - Este documento deverá ser devidamente preenchido, assinado e remetido, por email, para geral@aecoa.pt

O Projeto

Descrição do Projeto

O Projeto visa contribuir para intensificar a formação dos empresários e gestores para a reorganização e melhoria das capacidades de gestão, 

assim como dos trabalhadores das empresas, apoiada em temáticas associadas à inovação e mudança.

O projeto enquadra-se na Prioridade de Investimento (PI) 8.5, através do apoio do Fundo Social Europeu (FSE), integrada no Eixo III do domínio 

da Competitividade e Internacionalização.

Assim, a AECOA propoe-se beneficiar 60 PME nas regiões Norte e Centro em 5 áreas temáticas

Áreas Temáticas do Projeto

d) Organização e 

Gestão

f) Implementação de 

Sistemas de Gestão

Aplicar métodos de gestão adequados ao contexto global, com enfoque nas áreas da

estratégia, produção, logística, marketing e vendas, e recursos humanos 

Preparar as empresas para a certificação, segundo referenciais normativos nacionais e/ou

internacionais.                                                                                                                       

Implementar referenciais de certificação de produtos e serviços 

b) Sustentabilidade e     

Responsabilidade 

Ambiental

c) Economia Digital

Sensibilizar e apoiar a adoção de práticas e ferramentas que respeitem a redução da

intensidade energética e carbónica nas PME                                                                                                                               

Otimizar os consumos energéticos através a prática da eficiência energética

Incluir as tecnologias digitais no quotidiano das empresas

Implementar níveis acrescidos de conetividade em toda a cadeia de valor da empresa

Reforçar o posicionamento e notoriedade das empresas à escala global (Universo web).

Áreas Temáticas

a) Indústria i4.0

Objetivo Geral

Acelerar o desenvolvimento de processos de transformação tecnológica, alinhados com os 

desafios da Quarta Revolução Industrial.                                                                                                    

Aumentar os níveis de automação, conectividade e digitalização dos processos
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No programa não serão incluidas ações de formação obrigatórias para cumprir as normas nacionais em matéria de formação

3344

3434

 31/12/2017

A empresa tem a situação regularizada face as entidades pagadoras dos incentivos

Não é uma empresa em dificuldade, de acordo com a definição prevista no artigo 2º do Regulamento (EU) Nº 651/2014

Participou em Programas 

anteriores de Formação 

Ação, desde 2015? (X)
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Condições de Participação das Empresas

A empresa tem a situação regularizada face à Segurança Social

A empresa tem a situação regularizada face à Administração Fiscal

31.12.2017

Volume de negócios total

Volume de Exportações

45

5

Prev. 2022

r

565

Ativo líquido

Capital próprio

Dimensão 

Cumpre os critérios de Pequena e Média Empresa (PME), devidamente comprovados pelo Certificado PME

A empresa apresenta uma situação líquida positiva

Dispõe de contabilidade organizada

Não deter nem ter detido capital numa percentagem superior a 50 %, por si ou pelo seu cônjuge, não separado de pessoas e bens, ou pelos seus 

ascendentes e descendentes até ao 1.º grau, bem como por aquele que consigo viva em condições análogas às dos cônjuges, em empresa que não 

Formas e Limites de Apoio - O apoio a conceder aos projetos conjuntos de formação ação é de 90% sobre as despesas elegíveis, revestindo a forma não 

reembolsável. 

O custo total varia em função do nº de participações por área temática e da dimensão das empresas participantes.

Nota: As empresas associadas podem esclarecer junto da Associação as modalidades de condições de pagamento dos 10%. 

Declaração

Manifestamos o nosso interesse em integrar o Projeto Conjunto de Formação-Ação de acordo o referido no ponto 3.

29/03/1901

A pré-adesão não envolve um compromisso definitivo de participação e só terá que ser confirmada após a aprovação do projeto

Assinatura


