
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO FORMAÇÃO PME 
SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS CONJUNTOS 

Formação-Ação 
 

 

A ACSTDB - Associação do Comércio, Serviços e Turismo do Distrito de Beja, dando cumprimento a 

uma das suas principais missões que é defender os direitos dos setores empresariais do Distrito de 

Beja, promover o seu desenvolvimento e progresso e dotá-los de meios que possibilitem responder 

aos novos desafios que se colocam, candidatou-se, junto do AIP – Associação Industrial Portuguesa, 

a um projeto denominado “MOVE PME”, que será financiado pelo Fundo Social Europeu e Estado 

Português. 

 

Este projeto, que se prevê iniciar em Outubro de 2019, pretende colocar à disposição de 24 PME 

consultores especializados nas áreas temáticas da “Economia Digital” e “Organização e Gestão”, de 

forma as ajudar a melhorarem o seu desempenho nestas áreas essenciais para o seu 

desenvolvimento. Neste projeto poderão participar PME pertencentes às seguintes Secções do CAE 

(Classificação Portuguesa de Atividades Económicas – CAE, revista pelo Decreto-Lei n.º 381/2007, 

de 14 de novembro): 

 

• Secção B – Indústrias extrativas; 

• Secção C – Indústrias transformadoras; 

• Secção F – Construção; 

• Secção H – Transportes e Armazenagem; 

• Secção I – Alojamento, Restauração e Similares. 

 

Este apoio em consultoria individualizada engloba a realização de um Diagnóstico de Necessidades 

nas PME participantes e a definição de um Plano de Ação que as ajude a eliminarem os eventuais 

problemas e potenciarem as oportunidades detetadas. Para a implementação do Plano de Ação que 

for definido em conjunto com os empresários/gestores, as empresas terão também o apoio dos 

consultores do projeto. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para além do apoio em consultoria individualizada, este projeto englobará ainda a realização de 

Ações de Formação em áreas que se considerem "chave" para o cumprimento dos objetivos dos 

Planos Ação que forem definidos para cada uma das PME participantes e para o melhoramento do 

desempenho global dos seus colaboradores. 

 

Esta é, pois, uma oportunidade única para os empresários/gestores aproveitarem o apoio técnico 

disponibilizado, de forma a melhorarem as suas empresas e desta forma prepararem-se para os 

novos desafios de mercado que se avizinham. 

 

Todos os interessados deverão entregar a Ficha de Inscrição anexa na sede da ACSTDB, sito na Rua 

Luís de Camões, n.º 37 - 7800-508 Beja ou enviar por e-mail. Qualquer esclarecimento pode ser 

solicitado, durante as horas de expediente, no local ou pelos contactos: 

 

Telefone: 284 310 420 

E-mail: formacao@acdb.pt 

 

Devido ao número limitado de vagas, a seleção das PME participantes far-se-á pela verificação 

dos critérios de elegibilidade do projeto e pela ordem de chegada das fichas de inscrição. 

 

 

 


