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PROGRAMA FORMAÇÃO PME

apoio gratuito às empresas

Programa “Formação PME”
A AEBA disponibiliza, de forma gratuita, um serviço
de consultoria que visa ajudar a melhorar o modelo
de negócio de cada empresa.
A AEBA – Associação Empresarial do Baixo Ave

anuais de formação certificada por colaborador.

está a implementar uma nova fase do Programa

O Programa Formação PME é orientado para ob-

Formação PME, que apoia, gratuitamente, a mel-

jetivos de eficácia e eficiência, no sentido de con-

horia dos processos de gestão das micro, pequenas

tribuir para a melhoria da organização e gestão

e médias empresas e promove a qualificação dos

das empresas participantes. A metodologia de

seus colaboradores. O projecto é desenvolvido em

formação - que consiste na combinação de ações

articulação com a AEP – Associação Empresarial de

de consultoria formativa com a realização de

Portugal.

ações de formação profissional - direcionada aos

Para isso, é disponibilizado, por um período

colaboradores e respetivas chefias, contribui para

que pode ir de 6 a 12 meses, o apoio de uma

o reforço da estrutura empresarial e para a mel-

equipa de consultores e formadores devidamente

horia dos resultados. De salientar que, no âmbito

qualificados para o efeito. As horas de formação re-

do Programa Formação PME, os empresários usu-

alizadas podem ser contabilizadas pelas empresas

fruem ainda de 12 horas de formação específica,

para o cumprimento do requisito legal de 35 horas
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BENEFÍCIOS

Diagnóstico estratégico;
Plano de Desenvolvimento;
Consultoria especializada;
Formação para empresários
e colaboradores.
DESTINATÁRIOS

PME’s que cumpram
os seguintes requisitos:
Até 100 trabalhadores (a 31 de
Dezembro do último ano civil);
Situação regularizada
com a Segurança Social e a
Administração Fiscal;
Não tenham participado no
Programa Formação PME,
ou noutros programas de
formação-ação da tipologia
3.1.1, nos últimos 3 anos;

INSCRIÇÕES

Os interessados devem preencher
a ficha de manifestação de
interesse, disponível no nosso site,
e enviá-la para AEBA, através dos
contatos:
E-mail: fpme@aeba.pt
Fax: 252 403 869
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Testemunhos
empresas valorizam os resultados da sua participação no programa formação pme
mesma às necessidades intrínsecas
2012 dos mercados-alvo. O facto de não
ser uma fórmula imposta, permite
A Ecorede desenvol- uma análise mais real que possibilita
veu em parceria com a aplicação prática no imediato, com
a AEBA o Programa claros benefícios. A implementação
Formação PME que do programa veio trazer melhorias
teve como objeti- notórias à nossa empresa.
vo o de desenvolver competências
consideradas importantes para o tsf
2008-2009
desenvolvimento da organização e
ainda não trabalhadas por falta de
Na intervenção que
oportunidade ou de investimento. O
se realizou na TSF

ecorede

programa serviu de avaliação externa
(real) da empresa tendo suscitado
uma dinâmica de projecto que permitiu olhar para a organização de fora
para dentro, avaliar e dimensionar
melhor as nossas fragilidades, e tornar a empresa mais consistente. Os
processos foram absorvidos porque
a equipa interpretou o programa,
reconheceu mais-valia nos interlocutores (formadores e consultores),
motivou-se e motivou-nos a torná-lo
uma ferramenta de desenvolvimento
estratégico para a Ecorede.

houve um cuidado e
empenho muito grandes da parte de todos
os consultores que connosco interagiram na identificação dos problemas
na empresa, e uma grande capacidade
de intervenção para a implementação e resolução dos problemas. Aqui
fica um agradecimento especialmente
pela competência demonstrada por
todos os consultores que trabalharam
com a TSF.

tealt

O programa que
desenvolvemos
com a AEBA permitiu à Tecpress melhorar o seu desempenho. O único
aspeto a melhorar prende-se com
o facto de a formação ter incidido
sobre o período de férias, o que provocou alguma descontinuidade e um
natural encurtamento dos tempos
disponíveis.

2011-2012

A participação no
Programa Formação
PME constituiu uma mais-valia para
a TEALT porque apresenta a vantagem de proporcionar às empresas
participantes um levantamento de
necessidades específicas de formação, adequando os conteúdos da

tecpress

2006

trofinox

2008-2009

A Trofinox beneficiou bastante
com o programa de formação PME
da AEBA. Acreditamos que os benefícios se poderão prolongar no futuro.
A equipa de consultores foi excelente,
bastante prestável.

farmácia sá
da bandeira

2010

A participação da
Farmácia Sá da
Bandeira no programa Formação PME permite que
esta tome contacto com novas metodologias e processos de gestão cuja
implementação se traduz num ganho
de performance.
Permite que os colaboradores das
empresas se valorizem profissionalmente, pela formação recebida.
Possibilita também que consultores,
com experiência e conhecimento nas
áreas de intervenção, possam trabalhar em conjunto com o empresário,
funcionando como factores chave
na mudança. O Programa Formação PME desenvolvido pela AEBA é
uma oportunidade única de evolução
que não devemos desperdiçar. O trabalho no terreno veio provar estas
premissas. São visíveis a qualidade
do trabalho desenvolvido e o valor
acrescentado que trouxe.
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