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A Associação Nacional das Empresas das Tecnologias de Informação e Eletrónica (ANETIE), em conjunto com ma

Associação Industrial Portuguesa (AIP), é promotora do projeto PROGRESS_PME, um Projeto de Formação-Ação

que, através de uma combinação equilibrada e estratégica entre consultadoria personalizada e formação à medida,

pretende promover o reforço dos recursos humanos e a melhoria dos processos de gestão das micro, pequenas e

médias empresas.

Para o efeito, o Projeto PROGRESS_PME prevê a realização de um conjunto de ações com o objetivo de 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. Como tal, o projeto

prevê a intervenção em duas áreas estratégicas – ORGANIZAÇÃO E GESTÃO e INTERNACIONALIZAÇÃO –

focando especificamente:

▪ Aumento da qualificação específica dos trabalhadores em domínios relevantes para a estratégia de inovação,

internacionalização e modernização das empresas,

▪ Aumento das capacidades de gestão das empresas para encetar processos de mudança e inovação,

▪ Promoção de ações de dinamização e sensibilização para a mudança e intercâmbio de boas práticas.

APRESENTAÇÃO

MICRO; PEQUENAS E MÉDIAS empresas localizadas nas

regiões Norte e Centro de Portugal.
DESTINATÁRIOS
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▪ Grande Porto

- Maia

- V.N.Gaia

- Paços Ferreira

-….

▪ Aveiro

- Estarreja

- Ovar

- Águeda

- …

Fase de adesão de empresas em dois distritos:
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Objetivos:

▪ Qualificar PME para reforçar a sua competitividade e capacidade de
resposta no mercado global. Concretizar práticas de inovação
organizacional, por via da aplicação de novos métodos organizacionais
no negócio ou na organização do local de trabalho. Aplicar métodos de
gestão adequados ao contexto global, com enfoque nas áreas
Finanças, Estratégia, Produção e Logística Marketing e Vendas e Recursos
Humanos.

Pretende-se que as empresas:

▪ Introduzam novos métodos ou novas filosofias de organização do
trabalho, adequados às características e necessidades dos mercados;

▪ Reforcem as suas capacidades de gestão, nas áreas Finanças, Estratégia,
Produção e Logística Marketing e Vendas e Recursos Humanos;

▪ Desenvolvam projetos de melhoria, com recurso a redesenho e melhorias
de layout, ferramentas diagnóstico e planeamento;

▪ Identifiquem oportunidades e riscos para o negócio;

▪ Melhorem as capacidades de desenvolvimento e distribuição de
produtos, processos e serviços;

▪ Implementem ferramentas e sistemas de melhoria contínua;

▪ Participem em ações de benchmarking.

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO

Objetivos:

▪ Apoiar e capacitar as empresas para o processo de 
exportação

▪ Desenvolver e aplicar novos modelos empresariais para a 
internacionalização

Pretende-se que as empresas:

▪ Obtenham conhecimento de oportunidades de negócio
em mercados externos;

▪ Organizem as suas práticas de gestão e comerciais, a fim
de propiciar a prospeção e presença em mercados
internacionais;

▪ Adquiram conhecimentos de marketing internacional;

▪ Conheçam instrumentos de gestão específicos para a
Internacionalização.

INTERNACIONALIZAÇÃO
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▪ Cumprir as condições necessárias para o exercício da respetiva atividade;

▪ Estar licenciada;

▪ Dispor de contabilidade organizada;

▪ Manter a situação tributária e contributiva regularizada;

▪ Apresentar situação líquida positiva;

▪ Não ser uma empresa em dificuldade*;

▪ Não ser uma empresa sujeita a uma injunção de recuperação, ainda pendente;

▪ Não ter salários em atraso;

▪ Não deter nem ter detido capital numa percentagem superior a 50%, por si ou pelo seu cônjuge, em

empresa que não tenha cumprido notificação para devolução de apoios no âmbito de uma operação

apoiada por fundos europeus;

▪ Ser considerada Micro, Pequena ou Média empresa, comprovando através da apresentação de Certificação

PME atualizada (www.iapmei.pt).

CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE
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• Diagnóstico

• Definição do  Plano de Ação

• Implementação do Plano de 

Ação 

Consultoria

• Sensibilização 

para temáticas 

chave 

Formação 

INTER
• Formação 

em áreas 

concretas 

Formação 

INTRA

• Avaliação de 

resultados da 

ação

Consultoria

Maio 2019Junho 2017
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• Gestão Comercial
- Satisfação de clientes / Gestão de Reclamações 
- Marketing e Comunicação na interação com o cliente

- Negociação e Fecho
• Gestão 

- Gestão de Projetos
- Balanced Scorecard
- Gestão da Inovação
- Qualidade 

• Gestão de RH
- Gestão de Talentos e Progressão de Carreira
- Gestão de Conflitos 
- Avaliação de Competências

• Gestão da Produção / Operacional
- Produção e cadeia de abastecimento
- Planeamento de Requisitos de Materiais (MRP)
- Princípios da Produção Lean

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO

• Gestão Operacional no Mercado Internacional
- Fatores críticos  e procedimentos 
- Gestão de clientes
- Recursos Humanos
- Abordagem a aspetos legais   

• Plano de Internacionalização
- Definição de objetivos  e portefólio 
- Plano de ação
- KPI e monitorização 

• Marketing Internacional
- Canais e meios de internacionalização 
- Ferramentas de suporte
- Gestão de parcerias  

• Incentivos e apoios à Internacionalização 

- Portugal 2020, Horizonte 2020 e outros instrumentos
- Tipologias de projetos e o processo de seleção 
- Despesas Elegíveis  

INTERNACIONALIZAÇÃO

TÓPICOS DE FORMAÇÃO INTER-EMPRESA
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Microempresa Horas Nº de Trabalhadores a abranger Valor Custo para 

a Empresa

Formação INTER empresas 75 2 312,50€

500€ *Consultadoria 105 2 3.937,50€

4.250,00€

ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃOTIPOLOGIA DE BENEFICIÁRIO - MICRO EMPRESAS

*Pagamento dos 500€ aquando da assinatura
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Pequenas Empresas Horas Nº de Trabalhadores a abranger Valor Custo para 

a Empresa

Formação INTER empresas 75 3 312,50€

500€ *
Formação INTRA empresas 25 8 625,00€

Consultadoria 126 3 4.725,00€

5.662,50€

*Pagamento dos 500€ aquando da assinatura
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Médias Empresas Horas Nº de Trabalhadores a abranger Valor Custo para 

a Empresa

Formação INTER empresas 25 3 312,50€

500€ *Formação INTRA empresas 100 8 2.500,00€

Consultadoria 161 3 6.037,50€

8.850,00

ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃOTIPOLOGIA DE BENEFICIÁRIO - MÉDIAS EMPRESAS

*Pagamento dos 500€ aquando da assinatura
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Contratualização em 3 passos:

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO

Ficha de pré-adesão Envio dos documentos 

obrigatórios

Assinatura do Contrato 

com ANETIE*

1ªS REUNIÕES DE KICK-OFF EM JULHO



ANETIE_PROGRESS-PME | ABRIL 2017

▪ Acordo de pré-adesão preenchido;

▪ Declarações de ausência de dívidas AT e SS, válidas à data de início do projeto;

▪ IES do último ano;

▪ Última Declaração de Remunerações (DRI), emitida da Segurança Social Direta;

▪ Certificação PME atualizada (obtida em www.iapmei.pt);

▪ Comprovativo do licenciamento da atividade;

▪ Situação líquida positiva;

▪ Contabilidade organizada;

▪ Declaração de participações da empresa (A fornecer pela AIP);

▪ Registo no Balcão 2020 (www.portugal2020.pt);

▪ Extrato Minimis (ADC) – A pedir pela empresa ou pela ANETIE.

DOCUMENTOS A APRESENTAR
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