
36 200,00 €

36 200,00 €

50 450,00 €

* pagamento faseado

Denominação Social

Telefone e-mail NIF

Nº trabalhadores CAE Secundário Volume de negócios em 2018

e-mail

Pessoa para contacto e-mail

* Situação regularizada face à Segurança Social * Situação regularizada face à Administração Fiscal

* Situação regularizada face as entidades pagadoras dos incentivos * Certificação PME

* Não é empresa em dificuldade (cf art. 2.º Reg.UE 651/2014) * Inscrição no Balcão 2020

* Declara, para os devidos efeitos que a actividade se encontra devimente licenciada para o exercicio da atividade

* Declara, para os devidos efeitos e sob compromisso de honra, que as informações prestadas são verdadeiras.

* Tem contabilidade Organizada 

NOTAS 1.Uma mesma PME deverá participar apenas num projeto de formação-ação no presente ciclo de Avisos 2019/2021 e não deve repetir em 3 anos.

Data:   

Ciclo  Gestão da Microempresas   - Economia Digital (< 5 trab)

Ciclo  Gestão da Microempresas   - Capitalizar: optimização de recursos financeiros (< 5 trab)
pretende-se dotar as PME, de capacidades técnicas e fomentar a mudança de atitudes que contribuam para uma atuação mais esclarecida, acautelando problemas de
natureza financeira, aumentando a resiliência e o crescimento dos negócios e que para isso desenvolvam processos de gestão mais ajustados; apostem no desempenho
individual dos recursos humanos, nos aspetos organizacionais e de eficiência coletiva; adotem um posicionamento mais competitivo; elaborem uma estratégia e
modelo de negócio mais eficazes; otimizem o planeamento,
organização e gestão das várias áreas funcionais.

24

* Intensificar a formação dos empresários, gestores e trabalhadores, para a reorganização e melhoria das capacidades de gestão.

* Aumentar a qualificação especifica em domínios relevantes para a estratégia de inovação, internacionalização e modernização empresarial.

* Capacitar a gestão para encetar processos de mudança e inovação

* Promover ações de dinamização e sensibilização para a mudança e intercâmbio de boas práticas.

Micro empresas (até 5 trab )-Economia Digital

Micro empresas (até 5 trab )-Capacitar

FICHA DE INSCRIÇÃO

PROJECTO CONJUNTO FORMAÇÃO-AÇÃO 
Aviso para apresentação de candidaturas nº Nº 12-SI-2019

Data limite entrega da candidatura: em contínuo

Objectivos: 

Pequenas empresas (>=10rab )-Gestão Turistica

Horas de 
Formação 

Teorica

Horas 
Consultoria 
Formativa

Valor a suportar 
por empresa*

24

CAE Principal

Responsável

75

* Declara que a formação-ação não incluirá formação obrigatória para cumprir normas nacionais sobre formação (cf al. a) nº 4 art.1.º Reg. UE 651/2014)

visa a aquisição de competências básicas digitais nomeadamente uma estratégia de marketing digital em especial nas vertentes da comunicação e comercialização em
ambiente digital; Entre outras soluções é marcante a crescente relevância dos recursos de base tecnológica, nomeadamente, a Internet como canal de comunicação,
informação e comercialização, assim como as redes sociais.
Ciclo  Gestão Temático - Gestão de Empresas  Turisticas (>=10 trab)

Em termos gerais no fim desta temática pretende-se que as PME saibam utilizar as principais ferramentas de gestão tendo em conta as especificidades da atividade
turística e a complexidade das suas empresas no âmbito da: adaptação ao novo contexto empresarial; aplicação do conceito valor-cliente ao seu negócio; marketing e
gestão da qualidade: na orientação para o cliente/turista; fidelização, criação e gestão de clube de clientes; gestão das marcas e do posicionamento de mercado;
importância do yield manageme nt na gestão; Evolução do marketing eletrónico e dos desafios futuros; negócio eletrónico e dos seus modelos; execução de práticas de
gestão nomeadamente na preparação e elaboração de planos de actividades

NOTAS 2.S ão elegiveis CAEs:  4932, 4939, 50101, 50102, 50300, 51100, 52220, 52230, 551, 552, 553, 559, 561, 562, 563, 77110, 77340, 77350, 79110, 79120, 79900, 82300, 
86905, 90010, 90020, 90040, 91020, 91030, 91041, 91042, 93210, 93292, 93293, 93294, 96040

Assinatura:


