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Preâ
âmbulo
Nos ttermos do artigo
a
8.º do Regulame
ento Específfico do Dom
mínio da Coompetitivida
ade e
Interrnacionalizaç
ção, dorava
ante designaado por RECI, publicado
o através daa Portaria n.º 57A/2015, de 27 de
d fevereiro,, e alteradoo pelas Portarias n.º 18
81-B/2015, de 19 de junho,
Decla
aração de re
etificação n.º
n 30-B/201
15, de 26 de
e junho, Po
ortaria n.º 3
328-A/2015,, de 2
de ou
utubro, Porttaria n.º 211-A/2016, d
de 2 de ago
osto, e Porta
aria n.º 142
2/2017, de 20 de
abril,, as candida
aturas são apresentada
a
s no âmbito
o de um prrocedimento concursal, cujos
Aviso
os de concursso são divulg
gados atravéss do Portal Portugal
P
2020
0 (www.porrtugal2020.p
pt).
O pre
esente Aviso
o de concurso para Aprresentação de
d Candidatu
uras (AAC) ffoi elaborad
do nos
termo
os do previssto no n.º 6 do artigo 16.º do Regulamento Geral dos F
Fundos Euro
opeus
Estru
uturais e de
e Investimen
nto (FEEI), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 1599/2014, de 27 de
outub
bro, alterado
o pelo Decre
eto-Lei n.º 2
215/2015, de 6 de outubro e do arttigo 9.º do RECI,
R
e
estipula o seguintte:

1. E
Enquadram
mento, ob
bjetivos e prioridade
es visadas
O Pro
ograma Naciional de Refformas (PNR)) para o perríodo 2017-2021, aprovaado pelo Gov
verno,
salien
nta o papel do Portugal 2020 como instrumento
o de apoio ao
a financiam
mento de pro
ojetos
inova
adores que co
ontribuam para a alteraçção do perfil produtivo do
d tecido ecoonómico.
Neste
e sentido sã
ão sólidas as
a apostas n
na qualificaç
ção dos porrtugueses e na promoçã
ão da
inova
ação na econ
nomia, designadamente por via do estímulo
e
às exportações
e
e à integraç
ção de
emprresas em cad
deias de vallor internaciionais. Para o alargamento da basee exportadorra e a
prom
moção do pottencial exporrtador de em
mpresas, nom
meadamente de PME, serrá determina
ante a
forma
ação de elevvada qualida
ade de emprresários, gestores e técnicos, incluinndo a compo
onente
de fo
ormação em contexto de trabalho.
A Priioridade de Investimentto (PI) 8.5, através do
o apoio do Fundo Sociaal Europeu (FSE),
integgrada no Eixo
o III do domínio da Comp
petitividade e Internacio
onalização, te
tem previsto como
objettivo específicco intensific
car a formaçãão dos emprresários e gestores para a reorganiza
ação e
melhoria das cap
pacidades de gestão, assiim como doss trabalhadorres das emprresas, apoiad
da em
temá
áticas associa
adas à inovaç
ção e mudan
nça, através de:


Aumento da qualifica
ação específfica dos trab
balhadores em domínios relevantes para
p
a
estratégia de inovaçã
ão, internaciionalização e modernizaç
ção das emppresas;



dades de ges tão das emp
presas para encetar
e
proceessos de mudança
Aumento das capacid
e inovaçã
ão;
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Promoção
o de ações de
d dinamizaçção e sensibiilização para
a a mudançaa e intercâmb
bio de
boas prátticas.

d artigo 42
2.º do RECI,, as interve
enções
De acordo com o previsto na alínea j)) do n.º 2 do
ativas para empresas organizadas
o
com recursso à metodo
ologia de foormação-açã
ão são
forma
desen
nvolvidas na modalidade
e de projetoss conjuntos e incluem-se
e na tipologiaa de investim
mento
Qualiificação das PME.
Os projetos conjuntos, a submeter aoo presente concurso
c
po
or entidadess promotoras de
naturreza associa
ativa sem fins lucrativoos que atuem no sector da agricu ltura como polos
dinam
mizadores ju
unto de micro, pequenass e médias empresas, vissam o desenvvolvimento de
d um
progrrama estrutturado de intervenção num conju
unto de PME que se cconstituem como
bene
eficiárias (pa
articipantes), apresentan
ndo soluçõess comuns e coerentes facce a problem
mas ou
oporttunidades a explorar
e
no quadro
q
das e
empresas a envolver.
e
O pro
ojeto conjunto de formaç
ção-ação devve conter a seguinte estrutura:
ii.

Identificcação da nec
cessidade de
e formação e do perímettro de ação;

iii.

Objetivo
os, atividades (plano foormativo) e resultados a alcançar eem cada um
ma das
temáticcas de intervenção;

iiii.

Compettências exterrnas necessáárias ao dese
envolvimento
o do projeto;;

ivv.

Atividad
des de sensiibilização e divulgação tendo em vista
v
asseguurar a adesã
ão das
empresa
as ao programa;

vv.

Identificcação das em
mpresas partticipantes e metodologia
a de intervennção;

vii.

Atividad
des de acompanhamentoo nas empressas na fase de execução do projeto;

viii.

Modelo de avaliação
o dos resultaados do proje
eto nas empresas;

viiii.

Plano de
e divulgação
o de resultad
dos e de disse
eminação de
e boas práticcas;

ixx.

Plano de
d financiam
mento globa l, identifica
ando a parce
ela a suporttar pelo FSE e a
contribu
uição privada a garantir pelas empre
esas e/ou pela entidade promotora.

A formação-ação é uma moda
alidade form
mativa desenvolvida em contexto
c
orgganizacional e que
mobiliza e interrnaliza comp
petências n ecessárias à prossecuçã
ão de resulltados que visam
suste
entar estraté
égias de mudança emprresarial. Os tempos de formação e de ação su
urgem
sobre
epostos e a aprendiza
agem vai se
endo constrruída atravé
és do deseenvolvimento
o das
intera
ações orienttadas para os
o saberes-ffazer técnico
os e relacio
onais. Trata--se assim de
e uma
meto
odologia que implica a mobilização
m
e
em alternânc
cia das verte
entes de form
mação (em sala)
s
e
de co
onsultoria (on
n the job) e,, como tal, p
permite atua
ar a dois níve
eis:


Ao nível dos formand
dos: procuraa desenvolve
er competên
ncias nas differentes áre
eas de
gestão, dando
d
resposta às necesssidades de fo
ormação exisstentes;
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Ao nível da empresa:: procura au
umentar a prrodutividade, a capacidaade competitiva e
a introdução de proce
essos de mud
dança/inova
ação nas emp
presas.

pendentemente da orga
anização do processo fo
ormativo adotado para dar respostta aos
Indep
objettivos definido
os, as entida
ades promotooras devem garantir, para cada PME a intervencionar,
a con
ncretização de
d um diagnóstico que ssustente a fo
ormulação do
o plano de aação, devend
do ser
apressentado no final
f
do projeto formativvo um relató
ório que evidencie a avaaliação de todo
t
o
proce
esso (compon
nentes forma
ação e consu
ultoria).
O pro
ojeto conjun
nto de formação-ação p
prevê a celebração de um
u acordo dde pré-adesã
ão das
emprresas fixado nos seguinte
es termos:
ii.

Tipo de projeto e su
ua descriçãoo;

iii.

Regime legal do fina
anciamento que enquadra a iniciativ
va;

iiii.

Condiçõ
ões a preencher pelas em
mpresas e pe
elo projeto;

ivv.

Declaração que ate
este que naa formação-a
ação não se
e incluirá açções de form
mação
obrigató
órias para cu
umprir as noormas nacion
nais em mattéria de form
mação, não sendo
esta co
ondição aplicável quand
do o incenttivo é atribuído ao abrrigo da regra de
minimiss, de acordo com alínea f) do artigo 45.º do RECI;

vv.

Prazo de apresentaç
ção de candiidatura;

vii.

Custo to
otal do proje
eto a suportaar por cada empresa
e
participante;

viii.

Condiçõ
ões de compa
articipação d
das empresa
as participanttes nos custoos do projeto
o;

viiii.

Obrigaçções em que as empresass incorrerão no desenvolv
vimento do pprojeto.

O ob
bjetivo específico deste
e Aviso conssiste no apo
oio a projettos formativvos desenvo
olvidos
obriggatoriamente
e com recurso à metodollogia de form
mação-ação, que visem o desenvolvim
mento
das P
PME em 11 árreas temátic
cas:
A
A. Gestão Agrícola
A
B
B. Uso Eficiiente da Águ
ua
C
C. Eficiênciia Energética
a
D
D. Marca - Marketing
M
E
E. Certifica
ação da Gesttão Florestal Sustentávell
F
F. Jovens Agricultores
A
em
e processoo de instalaçã
ão
G
G. Segurançça e Higiene no Trabalhoo Agrícola
H
H. Mecaniza
ação Agrícola
II.

Agricultu
ura Biológica
a

JJ. Produção
o e Proteção
o Integradas
K
K. Literacia
a Financeira..
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Os p
projetos a apresentar
a
podem abraanger uma ou mais árreas temáti cas e as PME
P
a
intervvencionar po
odem igualm
mente enquaadrar-se num
ma ou mais áreas temátticas, cabendo ao
Organ
nismo Interm
médio fazer a avaliação d
da pertinênc
cia das interv
venções proppostas.
A estrutura de inttervenção te
emática do p
projeto enco
ontra-se deta
alhada no Annexo A.

2. T
Tipologia dos projettos e mod alidades de
d candida
atura
São ssuscetíveis de apoio os projetos
p
de formação orrganizados com recurso à metodolog
gia de
forma
ação-ação, na
n modalidade de candid
datura proje
etos conjunttos, de acorddo com o previsto
na alíínea j) do n..º 2 do artigo
o 42.º do REC
CI e no respe
eito pela estrutura defin ida no Anexo
o A.
São elegíveis os projetos de formaçção-ação ap
presentados apenas poor uma enttidade
prom
motora, não sendo
s
admisssíveis projetoos em copromoção.

3. N
Natureza das entida
ades prom
motoras
Entid
dades de nattureza assoc
ciativa sem fins lucrativ
vos, que atu
uem no secttor da agricultura
como
o polos dinam
mizadores ju
unto de miccro, pequena
as e médias empresas e que cumpram as
condiições de ace
esso prevista
as nos artigoos 12.º e 13.º do Decretto-Lei nº 1599/2014, de 27 de
outub
bro, na sua atual
a
redação, e nos arti gos 5.º, 47.ºº e 48.º do RECI.

4. N
Natureza das entida
ades bene
eficiárias - PME
As PME a intervvencionar têm de obs ervar o conceito de empresa
e
e as condiçõe
es de
elegib
bilidade prevvistas no arttigo 13.º do D
Decreto-Lei n.º 159/2014
4, na sua atuual redação, e nos
artigo
os 4.º, 5.º e 48.º do RECII, na sua atu
ual redação, designadamente:


Ser PME na aceção da
d Recomend
dação nº 200
03/361/CE, da
d Comissão Europeia, de
e 6 de
maio, re
elativa à defiinição de miccro, pequena e média em
mpresa.
do estatuto PME, deve
Para efe
eitos de com
mprovação d
e ser obtidaa ou atualizada a
correspo
ondente Certtificação Ele
etrónica prev
vista no Decrreto-Lei n.º 3372/2007, de
e 6 de
novembrro alterado pelo Decretoo-Lei n.º 143/2009, de 16 de junhoo, através do
o sítio
do IAPME
EI (www.iapmei.pt);



Cumprir as condiçõe
es necessáriaas para o exe
ercício da atiividade;



Ter a siituação trib
butária e coontributiva regularizada
r
perante, reespetivamen
nte, a
administtração fiscal e a seguran ça social;



Estar loccalizada em região elegívvel nos term
mos definidos no ponto 5 do AAC;



Ter atua
ação setorial de acordo ccom as CAE identificadass no ponto 6 do AAC;
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Dispor de contabilida
ade organizaada, nos term
mos da legisllação aplicávvel;



Apresenttar uma sittuação econ
nómico-finan
nceira equilibrada, atraavés de sittuação
líquida positiva
p
com referência aao ano pré-p
projeto;



Quando a empresa
a se consttituir como Empresário
o em Nomee Individua
al, no
cumprim
mento da leg
gislação apliccável em ma
atéria de co
ontabilidade simplificada
a, não
reunindo
o desta form
ma os requisittos para afe
erição da situ
uação líquidaa, deve cum
mprir a
seguinte
e condição, aferível
a
atravvés do anexo
o B do IRS: o somatório dde 15% das vendas
v
de produtos e 75% das prestaçções de serv
viços seja ig
gual ou supeerior ao vallor do
investim
mento total que cabe à PM
ME;



Ter dispo
onibilidade de
d dotação e
em “de minim
mis”, quando aplicável;



Não ser uma empressa em dificu
uldade, de acordo
a
com a definição pprevista no artigo
2.º do Re
egulamento (UE) n.º 651 /2014, de 16
6 de junho;



Declararr que não se
e trata de um
ma empresa sujeita a uma injunçãoo de recuperração,
ainda pe
endente, na sequência d
de uma decissão anterior da Comissãoo que declara um
auxílio ilegal e incom
mpatível com
m o mercado
o interno, co
onforme preevisto na alín
nea a)
do n.º 4 do artigo 1.ºº do Regulam
mento (UE) n.º
n 651/2014, de 16 de juunho;



Não dete
er nem ter detido
d
capittal numa perrcentagem superior a 500%, por si ou
u pelo
seu côn
njuge, não separado d
de pessoas e bens, ou
u pelos seuus ascendentes e
descende
entes até ao
o 1º grau, b
bem como po
or aquele qu
ue consigo vviva em cond
dições
análogass à dos côn
njuges, em e
empresa que não tenha cumprido notificação
o para
devoluçã
ão de apoios no âmbito d
de uma operração apoiada por fundoss europeus;



Declararr que não tem
m salários em
m atraso.

Consttituem-se como
c
entida
ades benefi ciárias das ações de formação as PME co
om as
caraccterísticas re
eferidas nestte Aviso, sen
ndo elegíveiss à formação
o os participaantes com vínculo
à PME
E ou empresários.

5. Á
Área geog
gráfica de aplicação
O pre
esente Aviso
o tem aplicaç
ção nas regiiões menos desenvolvida
d
as NUTS II doo Norte, Cen
ntro e
Alenttejo.
São cconsideradass elegíveis no
o âmbito daa formação apoiada
a
as entidades
e
beeneficiárias – PME,
localiizadas nas re
egiões menos desenvolvi das.
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6. Â
Âmbito Se
etorial
Nos p
projetos a concurso
c
apenas são el egíveis as PME
P
inserida
as nas atividdades econó
ómicas
abran
ngidas nas se
eguintes CAE
E (Classificaçção Portugue
esa das Ativid
dades Económ
micas - Revisão 3:
 Diivisão 01 – Ag
gricultura, produção
p
anim
mal, caça e atividades dos
d serviços rrelacionadoss;
 Diivisão 02 – Silvicultura e exploração fflorestal;
 Cllasse 1041 – Produção de
e óleos e gord
duras;
 Cllasse 1101 – Fabricação de
d bebidas aalcoólicas desstiladas;
 Cllasse 1102 – Indústria do vinho;
 Su
ubclasse 1013
30 – Fabricaç
ção de produ
utos à base de
d carne;
 Su
ubclasse 10510 – Indústrias do leite e derivados;
 Su
ubclasse 10711 – Panifica
ação.

7. O
Organizaçã
ão do proc
cesso de F
Formação-A
Ação
7.1 C
Componente
e de Formação
Form
mação teóric
ca: formação
o em sala naas temáticas aprovadas, em ambientte interemprresa e
com ccomponente
e prática simulada, quand
do aplicável.
Duraçção: entre 22
2 e 100 horas em regim
me laboral, conforme org
ganização daas áreas temáticas
consttantes no An
nexo A, realizadas em ssessões de 4 horas cada, podendo ter uma du
uração
difere
ente quando
o justificado..
7.2 C
Componente
e de Consultoria
Consultoria indiv
vidualizada em cada PM
ME: formaçã
ão on the jo
ob nas temááticas aprova
adas e
realizzada no espa
aço da empre
esa.
Duraçção: entre 24
2 e 150 hora
as em regim
me laboral, re
ealizadas em
m sessões de 3 a 4 horas cada,
em vvisitas quinzzenais, pode
endo ter um
ma duração diferente qu
uando justifficado (temp
po de
deslo
ocação não in
ncluído na du
uração de caada sessão).
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7.3 A
Avaliação
O pro
ocesso de avvaliação é trransversal a todo o perc
curso formattivo e prevê a elaboraçã
ão dos
seguintes relatóriios:
a
a) Relatório inicial e resspetivo planoo de ação (a partir do diagnóstico iniicial);
b
b) Relatório de acompan
nhamento de
e cada ação de formação
o;
cc) Relatório de acompan
nhamento daa ação de co
onsultoria;
d
d) Relatórios das reuniiões trimesttrais entre coordenador do projetto, formado
ores e
cconsultores;
e
e) Relatório final de pro
ojeto, com oss resultados atingidos no
o fim das inte
tervenções.

8. C
Condiçõess específic
cas de acessso dos prrojetos
Para além dos ele
ementos esp
pecíficos de elegibilidade
e previstos no
n artigo 45..º do RECI, na
n sua
atuall redação, oss projetos a apoiar
a
neste
e Aviso têm de
d satisfazerr as seguintees condições::
a
a) Contribuíírem para oss objetivos e prioridades enunciados no ponto 1;
b
b) Serem prromovidos pe
elas entidad
des promotoras enunciad
das no pontoo 3 e envolv
verem
PME que cumpram as regras defin
nidas no ponto 4 do AAC;
cc) Demostra
arem que é assegurada
a
a componente de financia
amento naciional do projjeto;
d
d) Iniciarem
m a execução
o do projeto no prazo má
áximo de 3 meses
m
após a comunicaç
ção da
decisão de
d financiamento;
e
e) Serem objeto
o
de divulgação
d
ccom vista à seleção e pré-adesãão das emp
presas
beneficiá
árias;
f)

Serem sustentados po
or um plano de ação con
njunto adequ
uadamente fuundamentad
do;

gg) Assegurarrem a interv
venção num mínimo de 10 PME e identificarem
m em candid
datura
pelo men
nos 50% dessa
as PME, por ttemática;
h
h) Terem um
ma duração máxima
m
de 224 meses;
i))

Os cursoss de formaçã
ão integradoos no projeto
o não poderã
ão ter uma dduração infe
erior a
25 horas.

j)

Cada açã
ão de formação não pode
e ter um núm
mero de form
mandos inferiior a 6.

9. T
Taxas de fiinanciame
ento e desspesas eleg
gíveis
No âm
mbito do prresente Aviso
o, as entidaades promoto
oras podem optar por uuma das seguintes
moda
alidades de financiament
f
to, nos term os do previsto nos artigo
os 50.º e 58.ºº do RECI:


Modalidade A - Regim
me de Auxílioos de Estado
Página 9 de 33



Modalidade B - Regim
me de Auxílioos “de minim
mis”

Uma candidatura
a apenas pod
de incluir um
ma das modalidades acim
ma referidas, aplicável a todas
as PM
ME envolvidas.
Para efeitos de elegibilidade,, considera-sse o seguinte
e:

9.1 – Modalida
ade de Aux
xílios de E
Estado
a
a) Apenas são elegíveis os encargoos com forma
andos, referrentes aos ccustos salaria
ais do
pessoal das
d
PME pa
articipantes, previstos na
n alínea f)) do n.º 1 do art.º 13
3.º do
Regulame
ento que esttabelece Norrmas Comuns sobre o FSE, publicadoo pela Portarria n.º
60-A/2015, de 2 de
e março, coom as altera
ações que lhe foram inntroduzidas pelas
Portarias n.º 242/2015, de 13 de agosto, 122/2016, de 4 de maio, e 1129/2017, de
e 5 de
abril, corrrespondendo aos encarggos com a remuneração
o dos ativos em formaçã
ão que
decorra durante
d
o pe
eríodo normaal de trabalh
ho, os quais são contabillizados a títu
ulo de
contribuição privada nos termos d
do n.º 2 do art.º
a
19.º da mesma Porttaria.
b
b) Os custoss relativos a formadoress e consultorres obedecem
m às regras previstas no
o art.º
14.º da Portaria
P
n.º 60-A/2015,
6
d
de 2 de març
ço, na sua attual redaçãoo, relativame
ente à
sua remu
uneração, ho
onorários ou despesas, com as limita
ações previsttas nas suba
alíneas
seguintess:
i.

Aten
ndendo ao disposto na al ínea b) do n.º 3 do art.º 31.º do Reg ulamento (U
UE) n.º
651/
/2014 da Com
missão, de 1 6 de junho de
d 2014, rela
ativo aos auxxílios à form
mação,
os outros encarg
gos relativoss a formadorres e consultores constaantes da alín
nea c)
do n.º
n 1 do art..º 14.º da P ortaria n.º 60-A/2015,
6
de
d 2 de maarço, na sua atual
reda
ação, não pod
dem incluir ccustos de alo
ojamento;

ii.

Os outros encarg
gos relativoss a formadorres e consultores previstoos na alínea c) do
n.º 1 do art.º 14.º
1
da Porttaria n.º 60
0-A/2015, de
e 2 de marrço, na sua atual
reda
ação, com a exclusão an
nteriormente
e indicada, têm
t
como li mite máxim
mo 25%
do va
alor por hora
a do formadoor ou do con
nsultor.

cc) Considera
a-se que tod
dos os custoos a incorrerr no âmbito do projeto , suportadoss pelo
promotorr, são impu
utáveis às PME partic
cipantes, se
egundo méto
todo de partição
evidencia
ado e valida
ado nas suass diversas fa
ases, que de
everá ter poor base o nú
úmero
total de horas
h
em que
e os formand
dos participa
am na formação.
Não são admissíveis custos a inccorrer individ
dualmente por
p cada em
mpresa, à ex
xceção
dos previstos na alíne
ea a) acima.
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d
d) O apoio a conceder aos projetoss conjuntos de formação-ação deveerá ter em conta,
c
cumulativvamente, o seguinte:
s
i.

A ap
plicação das taxas de Auxxílios de Esta
ado prevista na alínea c ) do n.º 1 do
o art.º
50.º do RECI, em
m aplicação d
do artigo 31.º do Regula
amento (UE) n.º 651, de 16 de
junho, concretam
mente:
U
taxa ba
ase de ince
entivo de 50%, acrescid
da das majjorações a seguir
 Uma
in
ndicadas, não podendo a taxa globall ultrapassar 70%;
 Majoração
M
em
m 10 p.p. se a formação for dada a trabalhadore
t
es com deficiência
ou desfavorec
cidos;
M
em
m 10 p.p. se o incentivo for concedid
do a médias eempresas e em
e 20
 Majoração
p
p.p.
se for co
oncedido a m
micro e peque
enas empressas.

ii.

A ap
plicação das taxas previsstas na alínea e) do n.º 1 do art.º 500.º do RECI, sendo
a co
ontribuição do
d FSE limi tada a 83% das despessas elegíveiss para as médias
m
empresas e a 86% para aas micro e pequenas empresas,
e
ccom exceção das
remu
unerações do
os ativos em
mpregados em
m formação durante o pperíodo norm
mal de
traba
alho.

e
e) A compa
articipação privada
p
dos projetos, resultante da
a aplicação das taxas acima
referidas será não infferior a 17% dos custos totais
t
do projeto para ass médias emp
presas
e a 14% para as micro e pequen
nas, excluind
do os encarg
gos com as rremuneraçõe
es dos
ativos em
mpregados em
m formação durante o pe
eríodo normal de trabalhho.
f)

No caso de
d projetos apoiados aoo abrigo do regime
r
de Au
uxílios de Esstado, os pro
ojetos
não pode
em incluir de
espesas anteeriores à data
a da candida
atura, confoorme o previssto na
alínea a) do n.º 1 do
o art.45.º daa Portaria n.º 57-A/2015
5, de 27 de fevereiro, na
n sua
atual red
dação.

de de financ
gg) Quando escolhida
e
estta modalidad
ciamento, não podem seer incluídas ações
de forma
ação obrigató
órias para cu
umprir as norrmas naciona
ais em matérria de forma
ação.

9.2 – Modalida
ade de Aux
xílios “de minimis”
a
a) Não são elegíveis
e
enc
cargos com foormandos.
b
b) Os custoss relativos a formadoress e consultorres obedecem
m às regras previstas no
o art.º
14.º da Portaria n.º 60-A/2015,
6
d e 2 de março, sua atual redação, reelativamente à sua
remunera
ação ou hono
orários, send
do que os outtros encargo
os previstos nna alínea c) do n.º
1 do referido artigo têm
t
como lim
mite máximo
o 25% do valo
or por hora ddo formador ou do
consultorr.
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cc) Considera
a-se que tod
dos os custoos a incorrerr no âmbito do projeto,, suportadoss pelo
promotorr, são impu
utáveis às PME partic
cipantes, se
egundo métoodo de partição
evidencia
ado e valida
ado nas suass diversas fa
ases, que de
everá ter poor base o nú
úmero
total de horas
h
em que
e os formand
dos participa
am na formação.
Não são admissíveis
a
custos
c
a incoorrer individu
ualmente por cada empre
resa.
d
d) Os apoioss correspondem à contrib
buição do FSSE limitada a 90% das desspesas elegív
veis.
e
e) Serão con
ntabilizados para os limi tes máximoss do regime “de minimiss”, na parcella que
couber a cada empresa, todos os custos do projeto nos te
ermos do preevisto na alín
nea c)
acima.
ff) A comparrticipação prrivada dos prrojetos será de 10% do cu
usto total doo projeto.
gg) No que respeita
r
à ellegibilidade temporal da
as despesas, nos termoss do artigo 3.º
3 da
Portaria n.º
n 129/2017
7, de 5 de ab
bril, o períod
do de elegibilidade iniciaal de 60 diass úteis
previsto no
n n.º 1 do artigo
a
10.º d
da Portaria n.º
n 60-A/2015
5, na sua atuual redação,, pode
ser conta
ado a partirr da data de
e início da primeira açã
ão que integgre a opera
ação a
apoiar, quando
q
aquela ocorra an
ntes de apre
esentada a corresponden
c
nte candidattura e
desde que
e a operação
o não se enccontre conclu
uída à data de
d submissãoo.

9.3 – Disposiçõ
ões comun
ns às duass modalida
ades de fin
nanciamen
nto
a
a) Os custo
os máximos elegíveis do projeto
o, excluindo
o formandoss, formadores e
consultorres, não pode
em exceder €2,50 por ho
ora e por forrmando, connforme previssto no
n.º 1 do art.º
a
16.º da Portaria n.ºº 60-A/2015, de 2 de marrço.
Para o vo
olume de fo
ormação conccorre o tota
al de horas assistidas
a
peelos formand
dos na
compone
ente formaçã
ão e na comp
ponente conssultoria.
b
b) Não são elegíveis
e
as despesas pre
evistas no arrtigo 17.º da
a Portaria n.ºº 60-A/2015, de 2
de março
o, na sua atu
ual redação, e no artigo 7.º
7 do RECI.

10. C
Critérios de
d seleção
o das cand
didaturas
A me
etodologia de
e cálculo para seleção e hierarquiza
ação dos pro
ojetos é baseeada no indiicador
de Mé
érito do Projjeto (MP), de
eterminado p
pela seguinte fórmula:
0 A + 0,50 B + 0,10 C
MP = 0,40
Sendo
o:
A = Qualidade do projeto
B = Impaccto do projeto na compe
etitividade das empresas
C = Contrributo do pro
ojeto para a economia
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Conju
untamente com
c
o presen
nte Aviso é d
disponibiliza
ado o Refere
encial de Anáálise do Mérito do
Proje
eto.
As po
ontuações dos critérios são atribuíd
das numa esscala comprreendida enttre 1 e 5 po
ontos,
sendo
o o resultado
o do MP arredondado à ccentésima.
Para efeitos de seleção,
s
consideram-se e
elegíveis e objeto
o
de hierarquizaçãoo os projeto
os que
obten
nham uma pontuação
p
fiinal de MP igual ou sup
perior a 3,0
00 e as seguuintes pontu
uações
mínim
mas nos crité
érios:


Critério A – 3,00 ponttos;



Critério B – 2,00 ponttos;



Critério C – 2,00 ponttos.

Os p
projetos são
o ordenados por orde
em decrescente em função
f
do MP e por data
(dia/hora/minuto
o/segundo) da entrada de candida
atura, sendo
o selecionaddos até ao limite
orçam
mental defin
nido no Aviso
o, sem prejuíízo do referiido limite po
oder ser refoorçado por de
ecisão
da Au
utoridade de
e Gestão (AG), fixando-se
e assim o lim
miar de seleç
ção do concuurso.
Para efeitos do disposto
d
na alínea
a
h) do aartigo 9.º do
o RECI e de definição
d
do limiar de se
eleção
do co
oncurso, é utilizada
u
a maior
m
repres entatividade
e de mulheres nos órgãoos de direçã
ão, de
administração e de gestão,, na entida de promoto
ora, como critério
c
de desempate entre
m a mesma pontuação (M
MP), quando se
s revele necessário.
candiidaturas com

11. L
Limite ao número de
d candidaaturas
Ao a
abrigo do presente Aviso cada en
ntidade prom
motora apenas poderá apresentarr uma
candiidatura.

12. F
Forma e Limites
L
do apoio
Tendo em consid
deração o prrevisto no n º 1 do artigo 49.º do RECI, os apoiios a conced
der no
âmbitto deste Avisso revestem a forma de incentivo nã
ão reembolsá
ável.
De accordo com o previsto na alínea b) doo n.º 2 do artigo 49.º do
o RECI, o vallor médio máximo
por e
empresa bene
eficiária é de
e 180.000,000 euros.

13. Modalidad
des e proc
cedimento
os para apresentação das cand
didaturas
A apresentação de candidatturas é feitaa através de
d formulário
o eletrónicoo no Balcão 2020
(https://www.po
ortugal2020.p
pt/Balcao20 20/).
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Para apresentar a candidaturra, as entidaades promoto
oras devem previamente
p
e efetuar o registo
e auttenticação no
o Balcão 202
20. Com essaa autenticação é criada uma área reeservada na qual
q
o
benefficiário poderá contar com um coonjunto de funcionalida
ades, indepeendentemente da
naturreza do proje
eto, da Regiã
ão ou do Proograma Operracional a qu
ue pretende ccandidatar-sse.
Caso existam en
ntidades con
nsultoras asssociadas ao
o projeto, as
a mesmas deverão tam
mbém
registtar-se no Ba
alcão 2020. Desta formaa, é criada uma
u
área reservada na qqual as entiidades
devem
m confirma
ar e comple
etar os seu
us dados de
e carateriza
ação que sserão usado
os nas
candiidaturas ao Portugal
P
2020.
As PM
ME participa
antes no pro
ojeto conjun
nto devem igualmente efetuar o rreferido registo e
auten
nticação no Balcão 2020
0. Desta forrma, é criad
da a sua área reservad a na qual devem
d
confirmar e completar os se
eus dados de
e caraterizaç
ção de entid
dade que sãoo usados nas suas
candiidaturas ao Portugal
P
2020.
Ao ab
brigo deste concurso
c
o prazo para a apresentaçã
ão de candidaturas decorrre entre o dia
d 23
de ju
unho e 15 se
etembro de 2017 (até àss 19 horas).

14. P
Procedime
entos de análise
a
ed
decisão da
as candidatturas
As ca
andidaturas são
s analisada
as e selecion
nadas de aco
ordo com os critérios de elegibilidade e os
critérrios de seleçção previstoss neste Avisoo.
A deccisão fundam
mentada sob
bre o financiiamento a atribuir
a
às ca
andidaturas é proferida pelas
Autorridades de Gestão
G
envolvidas no finaanciamento dos projetoss no prazo dde 60 dias útteis, a
conta
ar da data de
e encerrame
ento do Avisoo.
O

p
prazo

referido

suspende-se

quan
ndo

sejam

solicitadoss

ao

canddidato

quaiisquer

esclarecimentos, informaçõe
es ou docum
mentos, o qu
ue só pode ocorrer porr uma vez. A não
apressentação pello candidato, no prazo d
de 10 dias útteis, dos esclarecimentoos, informaçõ
ões ou
docum
mentos soliccitados, signiificará a desiistência da candidatura.
c
Os ca
andidatos sã
ão ouvidos no
n procedim
mento de aud
diência prév
via, nos term
mos legais, sendo
conce
edido um prrazo máximo
o de 10 dias úteis para apresentação de eventuuais alegaçõe
es em
contrrário, contad
dos a partir da data da notificação da proposta de decisão que ocorrerrá até
27 de
e dezembro
o de 2017, designadame
d
ente quanto à eventual intenção dee indeferime
ento e
aos re
espetivos fun
ndamentos.
Nos ttermos do n..º 3 do artig
go 121.º do C
Código do Procedimento
o Administraativo, a realiização
da au
udiência prévia referida no número anterior susspende a con
ntagem do pprazo fixado de 60
dias ú
úteis para a adoção da decisão.
d
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As prropostas de decisão das candidaturaas, relativam
mente às qua
ais tenham ssido apresen
ntadas
alega
ações em contrário, são reapreciadaas sendo pro
oferida a resspetiva decissão final no prazo
máxim
mo de 40 dias úteis, a contar d
da data da apresentaç
ção da aleggação (a referida
reaprreciação incllui análise, decisão
d
e novva audiência
a prévia, se aplicável).
a
Os prrojetos não apoiados
a
que
e, em resulttado deste processo de reapreciação
r
o, venham a obter
um M
MP que teria permitido
o a sua incllusão no con
njunto dos projetos se lecionados, serão
considerados sele
ecionados e apoiados
a
no âmbito do presente
p
concurso.
A deccisão é notifiicada pela Autoridade
A
de
e Gestão à entidade
e
prom
motora no pprazo de até 5 dias
úteis, a contar da
a data da sua
a emissão.
No an
nexo B apressenta-se o diagrama
d
ilusstrativo sobrre os proced
dimentos de análise e de
ecisão
das ccandidaturas.

15. A
Aceitação da decisã
ão
A ace
eitação da decisão da co
oncessão do incentivo é feita media
ante a assinaatura do term
mo de
aceitação, de aco
ordo com o previsto no n.º 1 do arttigo 21.º do Decreto-Lei n.º 159/201
14, de
27 de
e outubro, na
a sua atual redação.
r
Nos ttermos do n.º 2 do artig
go acima refferido, a dec
cisão de aprrovação caduuca caso não
o seja
subm
metido ou asssinado o term
mo de aceitaação, no pra
azo máximo de 30 dias úúteis, a conttar da
data da notificaçção da decisã
ão, salvo mootivo justifica
ado, não imp
putável à enntidade prom
motora
e ace
eite pela Auttoridade de Gestão.
G

16. D
Dotação in
ndicativa do
d fundo a concede
er
A dottação do Fu
undo Social Europeu a cconceder no
o presente concurso
c
é de 3 milhões de
euross, sem prejjuízo da Autoridade de
e Gestão po
oder reforça
ar a dotaçãoo orçamenta
al, se
justifficável.

17. IIdentificaç
ção dos indicadoress de resulttado a alca
ançar
Prossseguindo uma orientação
o para resulttados e para
a efeitos da sua monitorrização, o prrojeto
deverrá contempllar nas suas atividades a recolha de
e informação necessáriaa à avaliação que
perm
mita a aferiçã
ão dos seus resultados aaté ao encerrramento e com
c
a apressentação de dados
sobre
e a conclusão
o física e financeira do p
projeto.
Neste
e sentido, sã
ão propostoss os indicadoores de realização e de resultado qque se consid
deram
suficiientes para essa
e
aferição
o e que serãoo objeto de contratualização e moniitorização.
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Em ssede de enccerramento o Organismoo Intermédio
o afere a co
oncretizaçãoo dos objetiivos e
condiições subjaccentes à aprrovação do projeto, inc
cluindo o se
eu contributo
to para o allcance
deste
es indicadore
es. Uma avalliação positivva possibilita
ará o pagame
ento integraal do incentiv
vo.

17.1
1 – Indicad
dores de re
ealização
 Trabalhado
ores apoiados em ações d
de formação
o em contextto empresariial
Pretende-se a contabilização do número d e trabalhadore
es que foram ob
bjeto de interve
venção, com contagem
por NIF e não por formando.

 PME apoiad
das em progrramas de forrmação-ação
o
Pretende-se a contabilização do número d
de PME que são
o objeto de inte
ervenção no âm
mbito do projetto, com
contagem porr NIF.

17.2
2 - Indicad
dores de re
esultado
 Trabalhado
ores que se
e consideram
m mais apttos para a inovação e gestão após a
frequência da formação
Pretende-se a indicação da percentagem de trabalhadorres que, por método
m
de inquuirição, se conssiderem
mais aptos pa
ara a inovação e gestão após a frequência da
d formação, em relação ao ttotal de trabalh
hadores
abrangidos

q
impleme
entam planoos de mudan
nça organizacional assocciados à form
mação
 Empresas que
no total de
e empresas
Pretende-se a indicação da
a percentagem de empresas intervencionad
das que implem
mentem processsos de
anizacional dec
correntes da forrmação, demon
nstráveis e men
nsuráveis em seede de avaliação final,
mudança orga
em relação ao
o total de emprresas abrangida s.

18. P
Programa Operacion
nal Financciador
Nos ttermos do po
onto i) da alíínea a) do nºº 4 do Anexo
o A do RECI, o financiam
mento dos pro
ojetos
conju
untos localizzados nas regiões menoss desenvolvid
das NUTS II (Norte, Cenntro e Alente
ejo) é
asseggurado pela Autoridade
A
de
d Gestão doo POCI (COMP
PETE 2020).

19. O
Organismo
o Interméd
dio respon
nsável pela
a análise das
d candid
daturas
Nos ttermos dos artigos
a
36.º e 37.º do De
ecreto-Lei nº 137/2014, de 12 de ssetembro, re
elativo
ao m
modelo de governação dos
d FEEI, a entidade designada po
or contrato de delegação de
comp
petências que assegura a emissão de
e parecer sob
bre as candid
daturas no ââmbito deste
e Aviso
éaC
CAP – Confed
deração dos Agricultoress de Portuga
al.
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20. D
Divulgação
o de resultados e po
ontos de contato
c
No po
ortal Portuga
al 2020 (ww
ww.portugal2
2020.pt) os candidatos têm
t
acesso:
a
a) A outras peças e infformações rrelevantes, nomeadame
n
nte legislaçãão enquadra
adora,
orientaçã
ão técnica específica da formaçã
ão-ação, fo
ormulário dee candidatu
ura e
respetivo
o guia de apo
oio ao seu prreenchimento;
b
b) Ao suportte técnico e ajuda ao essclarecimentto de dúvida
as no períodoo em que de
ecorre
o concursso;
cc) A pontos de contato para
p
obter in
nformações adicionais;
a
d
d) Aos resultados deste concurso.
22 de junho de
e 2017

Presiidente da Comissão
C
Diretiva do PO
O
Comp
petitividade
e e Internac
cionalizaçãão

Jaime Andrez
A
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A
ANEXO A –
– Estrutu ra de inte
ervenção As açções de forrmação-ação no âmbitoo do presentte Aviso têm
m, obrigato riamente, de
d ser
desen
nvolvidas com
m a estruturra a seguir in
ndicada.

1. Árreas temátic
cas a abrang
ger no âmbitto do Aviso
A - Gestão Agríco
ola
Objettivo geral:
Dotarr as empresa
as das prátic
cas mais avaançadas da gestão
g
para controlo dass atividades agropecuá
árias desenvvolvidas e tam
mbém de ferrramentas in
nformáticas de
d apoio a essse objetivo.
Linha
as orientado
oras:
O en
nfoque do apoio centra-se na orgaanização gerral da inform
mação técniico-económica da
emprresa e na detterminação de
d custos dee produção.
Esta vertente viisa, através de uma ssérie de açõ
ões concertadas, apoiaar os agricu
ultores
portu
ugueses no domínio
d
da gestão,
g
asse gurando o apuramento
a
e discriminaação dos Gastos e
Rendimentos dass diversas atividades dessenvolvidas nas
n suas exp
plorações, o que irá perrmitir,
por u
um lado, um
m melhor pla
aneamento d
da atividade
e agrícola e, por outro,, uma progrressiva
racionalização da
d utilização
o de recurssos com os consequentes benefíciios ao níve
el dos
rendiimentos do agricultor.
a
Esperra-se, com issso, fortalec
cer o tecido empresarial do setor através da genneralização, junto
dos empresárioss agrícolas, de compe
etências cha
ave e ainda
a o reforçoo da capac
cidade
assocciativa e dass suas funçõe
es, através d
do desenvolv
vimento de comportame
c
entos empressariais
junto
o destas (com
mo a orientaç
ção para o ccliente, para o mercado, para a qualiidade de serrviço).
Organ
nização da formação-aç
f
ção:
Em ca
ada PME será
á efetuado um
u percurso formativo de 94 horas:
-

40
0 horas lecionadas em sala (formaação de carriz teórico em
e ambientte interemp
presa),
co
ontemplando
o conteúdos programáti cos transverrsais a esta área temáttica, aplicáv
veis a
ca
ada uma das PME do projjeto;
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-

50
0 horas de co
onsultoria co
om conteúdoos temáticos adaptados às
à necessidaddes específic
cas de
ca
ada PME e 4 horas de co
onsultoria paara a elaborração de um relatório finnal, totaliza
ando a
co
omponente consultoria
c
54 horas.

Públiico-alvo:
Agricultores/emp
presários ag
grícolas, de
etentores de
d
exploraç
ções agrícoolas e pecuárias
registtadas e os se
eus trabalhad
dores.

B - Uso Eficiente
e da Água
Objettivo geral:
Sensibilizar e habilitar os ag
gentes envollvidos nas ta
arefas ligada
as aos sistem
mas de rega, com
conhe
ecimentos que
q
visem a melhoria naa seleção e avaliação do
o desempennho dos mesm
mos e
dos p
procedimenttos para o controlo
c
e m
minimização de perdas de água, ppromovendo desta
forma
a a apreensã
ão de boas práticas de re
ega na agricu
ultura.
Linha
as orientado
oras:
Nas ccondições ed
dafo-climátic
cas de muitaas das regiões nacionaiss, a boa utiliização do re
ecurso
água é determin
nante para a competitiividade de muitos siste
emas agrícoolas. A nece
essária
racionalização e otimização da
d sua utilizzação são essenciais à co
ompetitividaade do setor e dos
territtórios, sobre
etudo num quadro
q
de oocorrência de sérios perríodos de maaior variabilidade
climá
ática, seca mais
m
prolong
gada e dimin
nuição/conce
entração da duração daa época de chuva,
c
como
o os que se tê
êm verificad
do nos últimoos anos.
Num quadro futu
uro, tendo em conta aas novas orie
entações da
a PAC e aindda a importtância
estratégica do fator
f
água, é de espe rar uma reorientação das produçõões para aq
quelas
ativid
dades e seto
ores que melhor eficiênccia e eficácia
a produzam nesta relaçãão custo/ben
nefício
de crriação de mais-valia
m
económica e aambiental. O Plano Nac
cional da Ággua, delineado na
sequê
ência da tran
nsposição da
a “Diretiva-Q
Quadro da Ág
gua” para a legislação naacional, evid
dencia
a neccessidade de
e valorizar, proteger
p
e ge
erir de forma
a equilibrada
a o recurso áágua. Assegu
urando
a susttentabilidade da utilizaç
ção deste reccurso pela atividade
a
agrícola, estabeelece o quad
dro de
desen
nvolvimento do regadio em Portugall e prevê, de
esde logo, ass áreas de exxpansão. Salienta,
igualm
mente, a ne
ecessidade de beneficiarr o regadio existente,
e
co
om o objetivvo de tornarr mais
eficie
ente a utilizzação da água, designad
damente, no
o que respeita à reduçãão de perda
as e à
racionalização do
os consumoss. O Program
ma Nacionall para o Uso
o Eficiente da Água (PN
NUEA)
apontta como me
eta para o consumo
c
agrrícola, ating
gir em 10 an
nos uma efi ciência méd
dia de
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utilizzação de águ
ua de 65%, a qual consttituirá um objetivo tamb
bém a atinggir pela Estra
atégia
Nacio
onal.
Organ
nização da formação-aç
f
ção:
Em ca
ada PME será
á efetuado um
u percurso formativo de 94 horas:
-

40
0 horas lecionadas em sala (formaação de carriz teórica em
e ambientte interemp
presa),
co
ontemplando
o conteúdoss programátticos transv
versais a esta
e
área ttemática, e por
co
onseguinte aplicáveis ao universo de cada uma das PME do projeto;

-

50
0 horas de co
onsultoria co
om conteúdoos temáticos adaptados às
à necessidaddes específic
cas de
ca
ada PME e 4 horas de co
onsultoria paara a elaborração de um relatório finnal, totaliza
ando a
co
omponente consultoria
c
54 horas.

Públiico-alvo:
Agricultores/emp
presários agrrícolas, dete ntores de ex
xplorações agrícolas com
m sistemas de
e rega
installados, e os seus
s
trabalha
adores.

C - Efficiência Energética
Objettivo geral:
Intervvir junto da
as empresas no sentido da melhoria
a da eficiência energétiica elétrica e dos
comb
bustíveis utilizados.
Linha
as orientado
oras:
A en
nergia como
o fator de produção rrepresenta um
u
peso significativo nos encargo
os da
explo
oração agro-florestal, ac
crescendo o facto de a gestão suste
entável do rregadio, trad
duzida
atravvés das boa
as práticas agrícolas, e
exigir uma atenção crrescente sobbre os conssumos
energgéticos.
Prete
ende-se assim
m desenvolv
ver um proje
eto que perrmita aferir ao nível da exploração agrofloresstal a sua eficiência
e
em termos e
energéticos, seja na ve
ertente conssumo direto
o pela
utilizzação de maq
quinaria, sejja na compoonente de efficiência dos sistemas dee rega e de outros
o
fatores de produçção/recursoss utilizados.
O reggadio constittui um sistem
ma de produçção agrícola
a muito impo
ortante que sse caracterizza por
um e
elevado déficcit hídrico durante
d
o pe
eríodo estival. Ao recorrrer ao conssumo de águ
ua em
grand
des quantida
ades, o rega
adio reclamaa, cada vez mais, pelo desenvolvim
mento de sistemas
tecno
ologicamente
e avançados, de forma a operar, mo
onitorizar e comandar
c
auutomaticame
ente o
funcionamento das
d
infraestrruturas de ccaptação, armazenamen
a
nto, transpoorte, regulação e
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distriibuição, con
ntribuindo para
p
uma ge
estão econó
ómica e am
mbientalmentte sustentad
da do
recurrso água.
Organ
nização da formação-aç
f
ção:
Em ca
ada PME será
á efetuado um
u percurso formativo de 74 horas:
-

30
0 horas lecionadas em sala (formaação de carriz teórico em
e ambientte interemp
presa),
co
ontemplando
o conteúdoss programátticos transv
versais a esta
e
área ttemática, e por
co
onseguinte aplicáveis ao universo de cada uma das PME do projeto;

-

40
0 horas de co
onsultoria co
om conteúdoos temáticos adaptados às
à necessidaddes específic
cas de
ca
ada PME e 4 horas de co
onsultoria paara a elaborração de um relatório finnal, totaliza
ando a
co
omponente de
d consultoriia 44 horas.

Públiico-alvo:
Agricultores/emp
presários agrícolas, dettentores de exploraçõess agrícolas e pecuáriass com
sistem
mas de rega instalados, e os seus traabalhadores.

D-M
Marca – Mark
keting
Objettivo geral:
Profisssionalizar a vertente de
e marketing do setor pro
odutivo rura
al como form
ma de fortale
ecer a
capaccidade negoccial face à distribuição, conquistar e fidelizar co
onsumidores,, e desenvolver as
exporrtações.
Linha
as orientado
oras:
A áre
ea da “Marca
a-Marketing” visa o forttalecimento da capacida
ade comerciial dos produ
utores
atravvés da valorização dos seus prod utos com base
b
na utiilização de instrumento
os de
markketing que po
ossibilitem a aproximaç ão ao consumidor final, nomeadameente a criaç
ção ou
aprim
moramento de
d marcas e a sua aplicaçção aos diversos canais de
d comunicaçção.
Tamb
bém visando
o a expansão
o das exporttações, o de
esenvolvimento da marcca é fundam
mental
para a criação e perceção de
e valor, de m
modo a que as empresas exportado ras se posiciionem
para a conquista de mercados internacion
nais com ma
aior retenção
o de valor.
Na attual conjunttura, a conttribuição doo setor agríc
cola para o crescimentoo económico
o será
tanto
o mais deciisiva quanto
o mais se acelerar a utilização de instrumeentos e téc
cnicas
emprresariais, nom
meadamente
e de marketiing, por partte das empre
esas do sectoor.
Os co
onceitos e as
a ferramenttas de markketing e com
municação e a capacidaade de os utilizar
eficie
entemente são
s
fulcrais para consegguir ganhar e/ou
e
manter uma vantaagem compe
etitiva
suste
entável.
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Prete
ende-se que os projetoss nesta áreaa tenham co
ondições não
o só para geerar instrum
mentos
valiossos relaciona
ados com a gestão de m
marketing das PME, como
o também paara influenciar de
forma
a decisiva o mind-set dos
d empresáários para que
q
estes possam criar as suas próprias
oporttunidades. Os
O gestores das
d empresass agrícolas deverão
d
toma
ar contacto com um con
njunto
de té
écnicas e métodos
m
desttinados ao d
desenvolvim
mento das ve
endas, atravvés da gestã
ão de
quatrro variáveis: produto, preço, distribu
uição e comu
unicação.
Organ
nização da formação-aç
f
ção:
Em ca
ada PME será
á efetuado um
u percurso formativo de 74 horas:
-

30
0 horas lecionadas em sala (formaação de carriz teórico em
e ambientte interemp
presa),
co
ontemplando
o conteúdos programáticcos transverssais a esta árrea temáticaa, assim aplic
cáveis
ao
o universo de
e cada uma das
d PME do p
projeto;

-

40
0 horas de co
onsultoria co
om conteúdoos temáticos adaptados às
à necessidaddes específic
cas de
ca
ada PME e 4 horas de co
onsultoria paara a elaborração de um relatório finnal, totaliza
ando a
co
omponente de
d consultoriia 44 horas.

Públiico-alvo:
Agricultores/emp
presários agrrícolas, dete
entores de explorações
e
agrícolas e pecuárias, cujos
produ
utos da mesm
ma tenham potencial
p
parra serem com
mercializado
os como umaa marca próp
pria.

E - Ce
ertificação da
d Gestão Florestal Susttentável
Objettivo geral:
Dotarr os participantes de conhecimentoss e ferramen
ntas para a preparação
p
dde um sistem
ma de
gestã
ão florestal sustentável,
s
o qual possaa ser futuram
mente capita
alizado num eeventual pro
ocesso
de ce
ertificação fllorestal.
Linha
as orientado
oras:
É cad
da vez mais importante a aposta naa valorização
o dos produttos/serviços florestais attravés
da su
ua certificaçção, uma vezz que há um
ma crescente
e exigência por
p parte doo mercado, sendo
mesm
mo um fator de concorrência.
A con
ncretização de um sistema de gestãão florestal sustentável e sua certifficação, com
mporta
e produtorres florestaiss (acesso a novos merc
vanta
agens não só
ó para os proprietários
p
cados,
preço
os diferencia
ados, melho
oria da ima gem instituc
cional) como para as ppopulações locais
(aumento da qu
ualidade de vida), paraa o consumidor (garanttia dos proddutos adquiiridos,
beneffícios sociaiss, ambientaiis e económ icos), e para
a os trabalhadores (garaantia de melhores
condiições de trab
balho, bem-e
estar e organ
nização).
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Uma Gestão Fllorestal Susstentável (G
GFS) signific
ca promove
er o uso dda floresta sem
comp
prometer as suas funções económicaas, sociais e ambientais. Uma boa geestão dos esspaços
deve promover o aproveitame
ento do seu potencial prrodutivo, de proteção e dde conservaç
ção.
Repre
esenta um conjunto de medidas
m
e p ráticas que, traduzidas num
n
plano dde gestão flo
orestal
(PGF)) para um de
eterminado espaço,
e
cond
duzem a uma
a melhoria da floresta em
m geral.
Este processo forrmativo não se traduz nu
um processo
o de certifica
ação, sendo que a emisssão de
qualq
quer certificcado apenas poderá ocoorrer após a vistoria por parte de um organism
mo de
certifficação.
De igual forma, na
n certificaçã
ão regional, depois de co
oncluído o processo form
mativo, o pro
odutor
pode obter a cerrtificação re
espetiva, ou estar apto a sujeitar-se a uma audiitoria extern
na que
lhe irrá permitir certificar-se.
c
Organ
nização da formação-aç
f
ção:
Em ca
ada PME será
á efetuado um
u percurso formativo de 94 horas:
-

40
0 horas lecionadas em sala (formaação de carriz teórico em
e ambientte interemp
presa),
co
ontemplando
o conteúdoss programátticos transv
versais a esta
e
área ttemática, e por
co
onseguinte aplicáveis ao universo de cada uma das PME de um
m projeto;

- 50
0 horas de co
onsultoria co
om conteúdoos temáticos adaptados às
à necessidaddes específic
cas de
ca
ada PME e 4 horas de co
onsultoria paara a elaborração de um relatório finnal, totaliza
ando a
co
omponente consultoria
c
54 horas.
Públiico-alvo:
Agricultores/emp
presários agrrícolas, dete
entores de exploraçõess florestais, que tenham
m por
objettivo uma possterior certifficação.

F – Jo
ovens Agricu
ultores em processo
p
de instalação
Objettivo geral:
Atribuir formaçã
ão agrícola adequada aos jovens agricultore
es/empresáriios agrícola
as em
proce
esso de insta
alação, determinante paara a renovaç
ção e melhoria na gestãoo das explorrações
agríco
olas, com im
mpacto nos processos
p
de instalação na
n atividade,, promovenddo o investim
mento,
a organização da produção e da transferê
ência de conhecimento.
Linha
as orientado
oras:
Prete
ende-se a promoção do desenvoolvimento das
d
explorações agrícoolas, atravé
és do
imple
ementação de
d ações que
e promovam a otimização
o de processos de moderrnização técnica e
tecno
ológica, de preservação
o e sustenttabilidade dos recursos, da qualiddade e segu
urança
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alime
entar e da inovação ao nível da gestão, envolvendo ass várias áreeas funciona
ais da
emprresa, nomead
damente a produção,
p
a comercializa
ação e o ma
arketing, com
m diversifica
ação e
inova
ação de atiividades e processos, através de modelos de organizaçção da form
mação
favorráveis ao envvolvimento dos
d ativos em
mpregados ne
essas empressas.
Organ
nização da formação-aç
f
ção:
Em ca
ada PME será
á efetuado um
u percurso formativo de 150 horas:
-

80
0 horas lecionadas em sala (formaação de carriz teórico em
e ambientte interemp
presa),
co
ontemplando
o conteúdoss programátticos transv
versais a esta
e
área ttemática e, por
co
onseguinte, aplicáveis
a
ao
o universo d
das PME de cada
c
projeto
o, independeentemente do
d seu
ra
amo de negóccio;

-

70
0 horas de co
onsultoria co
om conteúdoos temáticos consoante as
a necessidaddes específic
cas de
ca
ada PME aten
ndendo ao se
eu ramo de n
negócio.

As se
essões de formação e de
e consultoriaa são progra
amadas em função do cciclo de produção
anuall e do ciclo de desenvo
olvimento daa empresa de
d modo a que
q
o jovem
m possa disp
por do
apoio
o necessário ao longo de toda a instaalação.
A formação elegivvel tem a se
eguinte confi guração:
1- FO
ORMAÇÃO DE GESTÃO DA
D EMPRESA AGRÍCOLA
Consttitui-se como
o componen
nte fixa, nãoo opcional, de
d 50 horas e tem comoo objetivo do
otar o
jovem
m agricultor de conhecim
mentos em ge
estão:
Formação G
Gestão da Emprresa Agrícola
Áreass de Competência

Denominação das Unidades de Formação
Conttabilidade e Fisc
calidade Agrícola, enquadrameento

Gestão de Empresa
as
Agrícolas

Geestão e Plano Inv
vestimento da Empresa
E
Agrícoola
C
Comercialização e Marketing Agro-Alimentar
A
Fileira Agro-In
ndustrial e Negó
ócio Agrícola
Em
mpreendedorism
mo

2- FO
ORMAÇÃO ES
SPECÍFICA PARA
P
A ORIE NTAÇÃO PRODUTIVA DA
A INSTALAÇÃ
ÃO
Esta formação te
em como objjetivo dotar o jovem agricultor de conheciment
c
tos necessários ao
desen
nvolvimento da orientação produtivaa principal id
dentificada no
n seu plano empresariall.
Esta ccomponente
e tem a duraç
ção de 50 hooras e é opciional. Dada a necessidadde de existirr, pelo
meno
os, um grupo
o de 10 emp
presas, ou 2 grupos de 6,
6 interessad
das para a m
mesma orien
ntação
produ
utiva, a sua inclusão deverá ser avaaliada pela entidade
e
pro
omotora, facce ao univerrso de
PME sselecionadass.
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As orrientações produtivas
p
pa
ara efeitos d
de formação
o específica são as consstantes do quadro
q
seguinte:
Formação
o Específica paara Orientação Produtiva da Exploração
E
Áreass de Competência

Denominação da Orientaçã
ão Produtiva
Fruticultura
Viticultura
Horticultura
Floricultura
Plantas Ornamenta
ais
Plantas Aromáticas
A
e Me
edicinais
Cullturas Arvenses - Prados, forra
agens e pastage ns
Cuulturas Arvensess - Cereais e culturas industriaais
Cu
ulturas Arvenses
Culturas Tradicionais – Milho, linho
Olivicultura
Culturas Alternativ
vas

Tecnológica

Pequenos Ruminantes

Específica

Bovinos – Leite
Bov
vinos – Carne I/E
Ext
Suinicultura – I/Ex
xt
Cunicultura
Av
vicultura – Carne
Avicultura
A
– Ovoss
Equinicultura
Espécies alternativ
vas
Cinegética
Micologia
Silvopastorícia
Aquicultura
Apicultura
Gestão Florestal Suste
entável
Prrodução Floresta
al
Valorizaçã
ão dos Espaços Florestais
F

Tecnológica
Específica

Repo
ovoamento Flore
estal
Prevennção e Proteção
o contra Agentes Bióticos e Abiióticos
Modo de
d Produção Bio
ológico
Tran
nsformação - Vinho
Transformação - Azeite
Transforma
ação - Produtos hortícolas
Transforma
ação - Produtos frutícolas
Transformaçã
ão - Leite e prod
dutos lácteos
Transformação
o - Carne e prod
dutos cárneos
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3- ÁR
REAS TRANS
SVERSAIS
Esta componente
e tem como objetivo dottar o jovem agricultor de conhecimeentos necesssários,
indep
pendentemente da orien
ntação produ
utiva da sua
a exploração
o, ao desenvvolvimento da
d sua
ativid
dade, cumprrindo em sim
multâneo requ
uisitos em te
ermos de forrmação e adeequando-a ao
a tipo
de eq
quipamentoss que possui.
Devem ser selecccionadas uma
a ou duas UFFCD do Catálogo Naciona
al de Qualificcações (CNQ
Q):


UFCD 6281 – Processsos e métoodos de pro
oteção fitossanitária e de aplicaçã
ão de
produtos fitofarmacê
êuticos – 50 h
horas,



UFCD 285
55 - Conduçã
ão do trator ccom reboque
e e máquinas agrícolas – 50 horas.

Públiico-alvo:
Agricultores /empresários ag
grícolas em p
processo de instalação que
q tenham como objettivo o
cump
primento da Formação Complementaar da ação n.º 3.1 «Jovens agricultorres» - Medida n.º
3 «Valorização da
d produção
o agrícola» - PDR 2020
0,

prevista no Anexo I da Portaria n.º

31/20
015, de 12 de
d fevereiro, com as alte
erações que lhe foram in
ntroduzidas ppelas Portariias n.º
249/2
2016, de 15 de setembro
o, 2/2017, de
e 2 de janeirro, e 85-A/2017, de 24 dde fevereiro.
Moda
alidade de Financiamento:
Sendo
o a frequê
ência desta temática uma das formas
f
de cumprimentto da Form
mação
Comp
plementar a que o ben
neficiário doo PDR 2020 está obriga
ado, a incluusão da pre
esente
temá
ática apenas é admissíve
el numa cand
didatura com
m financiame
ento ao abriggo da modallidade
de au
uxilio “de miinimis”.

G- Se
egurança e Higiene
H
no trabalho agríícola
Objettivo geral:
Capaccitar empre
esários e tra
abalhadores agrícolas para
p
um ex
xercício do trabalho ag
grícola
segurro, promovendo o desen
nvolvimento de competê
ências de identificação e evitamentto dos
princcipais riscos iminentes, e facilitandoo o conhecim
mento da leg
gislação relaativa às cond
dições
de se
egurança e da utilizaç
ção dos eq uipamentos de proteçã
ão individuaal nas diferrentes
opera
ações e atividades.
Linha
as orientado
oras:
O settor agrícola
a é um dos setores que
e apresenta
a um maior índice de ssinistralidad
de. Os
acide
entes de tra
abalho e as doenças prrofissionais podem impllicar conseqquências pesssoais,
parte das ve
financeiras e sociiais. Contudo
o, na maior p
ezes, estas situações poddem ser evita
adas.
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Um processo fo
ormativo nessta área pooderá contrribuir para inverter essta tendência de
sinisttralidade no setor, dimin
nuindo os aciidentes efetiivos e as perrdas e custoss associados.
Organ
nização da formação-aç
f
ção:
Em ccada PME serrá efetuado um percursso formativo de 75 horas, selecionaando os contteúdos
temá
áticos segund
do as necessiidades especcíficas de cad
da PME, send
do que destaas:
-

45
5 horas são le
ecionadas em
m sala (form
mação de cariiz teórico em
m ambiente iinterempresa);

-

30
0 horas corre
espondem a consultoria
c
iindividualiza
ada em cada empresa.

Os co
onteúdos te
emáticos dev
verão ser re
eferenciadoss ao Catálog
go Nacional de Qualific
cações
(CNQ
Q), através da
a seleção de UFCD adequ
uadas ao tipo
o de PME aderentes:


Uma UFC
CD Base (qu
ualquer que seja o tipo
o de produçã
ão):

UFCD 3564 - Prim
meiros

socorros – 25 horas - sendo a sua totalidade realizada
r
em sala


pções:
Seguindo-se uma das seguintes op
Opção 1: - UFCD 636
66 - Segurançça e saúde no
n trabalho agrícola – 500 horas - 20 horas
de forma
ação em sala e 30 horas d
de consultoria na PME
Opção 2: - UFCD 8354 - Segurançça e saúde no
n trabalho florestal
f
– 500 horas - 20 horas
de forma
ação em sala e 30 horas d
de consultoria na PME
Opção 3: - Admitem--se outras U
UFCD que possam vir a ser criadas, e que esteja
am de
acordo com
c
as cara
acterísticas e objetivos da temátic
ca – 50 horaas - 20 horras de
formação
o em sala e 30
3 horas de cconsultoria na
n PME

Públiico-alvo:
Agricultores / empresários
e
agrícolas, detentores de explora
ações agrícoolas e pecuárias
registtadas, ou ao
os seus trabalhadores.
Moda
alidade de Financiamento:
Podendo a frequê
ência desta temática,
t
coontribuir para o cumprim
mento da legiislação em termos
de Se
egurança, Higiene e Saú
úde no Trab
balho, é obriigatória a in
nclusão da ppresente tem
mática
numa
a candidatura com financ
ciamento ao abrigo da modalidade
m
de auxílio “dee minimis”.
H–M
Mecanização Agrícola
Objettivo geral:
Eleva
ar os níveis de qualifica
ação e aume
entar o número de empresários e trrabalhadores com
conhe
ecimentos de
d operação
o e manuseaamento de máquinas ag
grícolas moddernas, para
a que
possa
am acompanhar a moderrnização que o sector pre
ecisa e atrav
vessa.
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Linha
as orientado
oras:
Num quadro de baixas qualificações, e
esta área é fundamenta
al para a coompetitividade do
tecido empresariial agrícola, reforçando um sector em
e estrutura
ação, desenvvolvendo sab
beresfazerr de naturezza variada, como as coompetênciass associadas à regulaçãoo e vigilânc
cia de
equip
pamento e à adoção de comportame
c
entos adequa
ados em mattéria de ambbiente, segurrança,
higien
ne e saúde no
n trabalho nas
n empresass agrícolas.
Organ
nização da formação-aç
f
ção:
Deve ser respeita
ado o refere
encial de forrmação forne
ecido pela Direção
D
Gera l de Agriculttura e
Desen
nvolvimento Rural, cujo curso deve ser sujeito a um pedido
o de homologgação às Dirreções
Regio
onais.
Em cada PME serrá efetuado um percursoo formativo de 250 hora
as, selecionaando os contteúdos
temá
áticos de aco
ordo com as necessidades
n
s do público-alvo, sendo que destas:
-

10
00 horas leccionadas em
m sala (form
mação de ca
ariz teórico em ambiennte interemp
presa)
esstruturadas a partir do referenciall de formaç
ção disponív
vel no Catá logo Nacion
nal de
Qu
ualificações (CNQ), sellecionando os conteúdos temático
os segundo as necessiidades
esspecíficas de
e cada PME;

-

15
50 horas de consultoria,
c
individualizaadas em cada empresa.

Públiico-alvo:
Agricultores / empresários
e
agrícolas, detentores de explora
ações agrícoolas e pecuárias
registtadas, ou ao
os seus trabalhadores.
Moda
alidade de Financiamento
Sendo
o a frequênccia desta temática, suje
eita a homologação por parte das D
Direções Reg
gionais
de Aggricultura, um
u meio de
e capacitar oos participantes para co
onduzir veícculos agrícollas da
categgoria II ou III,
I é obriga
atória a incllusão da pre
esente temá
ática numa candidatura
a com
financiamento ao
o abrigo da modalidade
m
d
de auxílio “d
de minimis”.
I – Aggricultura Biológica
Objettivo geral:
Qualiificar os agricultores parra produzirem
m segundo o modo de produção biolóógico.
Linha
as orientado
oras:
A inte
ensificação da
d produção
o e o uso ind iscriminado de produtoss químicos naa agricultura
a, tais
como
o os adubos azotados, os inseticcidas, herbicidas, fungicidas, reduução dos adubos
a
orgân
nicos, mecan
nização inco
orreta, etc.,, têm contrribuído para um aumennto significattivo e
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preoccupante dos níveis de poluição
p
nos sistemas ag
grícolas, com
m o consequuente aumen
nto de
toxicidade nos alimentos.
A agrricultura biollógica preten
nde contrari ar esta tend
dência, reduz
zindo significcativamente o uso
de prrodutos quím
micos, elimin
nando muitoos dos utiliza
ados até enttão, privilegiiando os pro
odutos
biológicos. Esta forma
f
de agrricultura imp
plica alguns conheciment
c
tos sobre as novas técnic
cas de
produ
ução e, sob
bretudo, de sensibilizaçção para a importância de produuzir alimentos de
qualidade isenta de composttos tóxicos e nefastos para a saúde e de mudannça de atitu
udes e
parad
digmas face aos ecossiste
emas naturaais.
Organ
nização da formação-aç
f
ção:
Em ccada PME serrá efetuado um percursso formativo de 50 horas, cujos connteúdos temáticos
serão
o, no essen
ncial, retirados do CNQ
Q, nomeada
amente o perfil
p
de opperador agrrícola,
seleccionando os conteúdos
c
de
e acordo com
m as necessid
dades do púb
blico-alvo:
- 22 h
horas leciona
adas em sala
a (formação d
de cariz teórico em amb
biente intereempresa); e
- 28 h
horas de con
nsultoria individualizadass em cada PM
ME.
Existiindo várias UFCD
U
ligadas à Agricultu
ura Biológica
a, a entidad
de promotoraa deverá esc
colher
aquela que mais se adequa ao
o perfil das P
PME aderenttes.
UFCD
D transversall: 6290 - Modo de produ
ução biológic
co, sujeita a homologaçção pelas Dirreções
Regio
onais, poden
ndo em alterrnativa, as e
entidades prromotoras, optar
o
também
m pelas seguintes
UFCD
D: 5601, 6799
9, 6810, 682
28, 6840, 68 47, 7604, 76
634, 7638, 7661,
7
7664, 77667, 7703, 7707,
7713,, 7719 ou 7722.
Quaissquer outras UFCD não constantes daa listagem ficarão condic
cionadas à approvação do OI.
Públiico-alvo:
Agricultores / empresários
e
agrícolas, detentores de explora
ações agrícoolas e pecuárias
registtadas, ou ao
os seus trabalhadores.

Moda
alidade de Financiamento:
Sendo
o a frequênccia desta temática, suje
eita a homologação por parte das D
Direções Reg
gionais
de A
Agricultura, uma opção
o para cum
mprimento das
d
obrigaçõ
ões dos agrricultores qu
ue se
candiidatem às Medidas
M
Agroambientais, é obrigatória a inclusão
o da presentte temática numa
candiidatura com financiamen
nto ao abrigoo da modalid
dade de auxílio “de minim
imis”.
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J – Prrodução e Proteção Inte
egradas
Objettivo geral:
Qualiificar os agriicultores para produzire
em segundo os princípios da produçção integrada
a com
vista a tomarem decisões sob
bre as fertiliizações e as intervençõe
es fitossanitáárias a efetuar e a
condu
ução da culttura em gera
al, tendo em atenção a redução
r
dos riscos para o homem, an
nimais
e plantas e do im
mpacte ambie
ental.
Linha
as orientado
oras:
Esta área constittui um marc
co importantte para os agricultores relativament
r
te à evoluçã
ão das
preoccupações de
e proteção do
d homem e do ambiente face ao potencial dee perigosidade de
deterrminados tip
pos de substâ
âncias, nome
eadamente de
d produtos fitofármacos
f
s.
Este projeto permite dotar os
o empresárrios e respettivos trabalh
hadores de cconhecimenttos de
modo
o a produzir segundo as regras
r
da proodução integ
grada, identiificar os objeetivos e prin
ncípios
da proteção e produção
p
inttegrada, ide
entificar leg
gislação espe
ecífica de eenquadrame
ento e
regullamentação,

identifica
ar

as

norrmas

de

utilização

sustentáveel

do

pro
odutos

fitofa
armacêuticoss, reconhec
cer as comp
ponentes e as técnica
as da produução integra
ada e
preen
ncher o cade
erno de camp
po.
Organ
nização da formação-aç
f
ção:
Em ccada PME serrá efetuado um percursso formativo de 50 horas, cujos connteúdos temáticos
serão
o, no essen
ncial, retirados do CNQ
Q, nomeada
amente o perfil
p
de opperador agrrícola,
seleccionando os conteúdos
c
de
e acordo com
m as necessid
dades do púb
blico-alvo:
- 26 horas lecionadas em sala (form
mação de ca
ariz teórico em ambientte interemp
presa),
contemplando conteúdos program
máticos tran
nsversais a esta área temática, e por
conseguintte aplicáveis ao universo de cada uma das PME;
- 24 horas de
d consultoria individualiizadas em ca
ada PME.
Existiindo várias UFCD ligada
as à Produçãão Integrada
a, a entidade promotoraa deverá esc
colher
aquela que mais se adequa ao
o perfil das P
PME aderenttes.
UFCD
D transversall, 6289 - Mod
do de produ
ução Integrad
do, sujeita a homologaçção pelas Dirreções
Regio
onais, poden
ndo em alterrnativa, as e
entidades prromotoras, optar
o
também
m pelas seguintes
UFCD
D: 6328, 6329
9, 6330, 633
32, 6333, 63 34, 6336, 63
347, 6348, 6349,
6
6350, 66353, 6355, 6798,
6809,, 6827, 6839
9, 6846, 6848, 7603, 76117, 7619, 76
623, 7625, 7627, 7629, 77644, 7646, 7648,
7663,, 7666, 7702, 7706, 7712
2, 7718, 77211.
Quaissquer outras UFCD não constantes daa listagem ficarão condic
cionadas à approvação do OI.
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Públiico-alvo:
Agricultores / empresários
e
agrícolas, detentores de explora
ações agrícoolas e pecuárias
registtadas, ou ao
os seus trabalhadores.
Moda
alidade de Financiamento:
Sendo
o a frequênccia desta temática, suje
eita a homologação por parte das D
Direções Reg
gionais
de A
Agricultura, uma opção
o para cum
mprimento das
d
obrigaçõ
ões dos agrricultores qu
ue se
candiidatem às Me
edidas Agroa
ambientais, a inclusão da mesma numa candidattura implica que a
moda
alidade de Fiinanciamento a adotar se
eja o Auxilio
o de Minimis..

K – Liiteracia Fina
anceira
Objettivo geral:
Garan
ntir o envolvvimento doss empresárioos na aquisiç
ção de comp
petências e nna capacida
ade de
comp
preender o significado dos termos e conceitos financeiros, quer
q
atravéss da formaçã
ão em
sala (em ambiente interemp
presa), quer através de consultoria individualizaada (formaç
ção on
the jjob), para a melhor uttilização da informação financeira disponível nna gestão do
d seu
negóccio.
Linha
as orientado
oras:
A contabilidade, enquanto ferramenta de apoio à gestão, traduz-se num
ma das prin
ncipais
fonte
es de informação na tom
mada de deciisão do emp
presário. Mais do que nuunca, a rapid
dez na
toma
ada de decissão e na aç
ção é indispe
ensável para a sobreviv
vência e paara o crescim
mento
suste
entado de qualquer negócio.
A áre
ea específica
a da contabilidade de ge
estão é fundamental parra o apurameento do custto dos
produ
utos vendido
os ou produzzidos (se apllicável) e pa
ara a obtenç
ção de um siistema de custeio
que a
apure o custo
o por cada secção
s
e umaa correta imputação aos produtos. N
No que conce
erne à
conta
abilidade/ge
estão orçame
ental, o em
mpresário de
everá estar dotado do conhecimento de
ferramentas para
a estimar, num determi nado período, sob uma perspetiva eeconómica e uma
persp
petiva financceira/tesoura
aria, o posic ionamento do
d seu negóc
cio.
A ela
aboração de planos de negócios, paara além de
e promover a reflexão ssobre o futu
uro da
emprresa e do seu
u mercado, permite
p
ante
ecipar comp
petências e encontrar
e
so luções atem
mpadas
e ade
equadas para
a as necessidades futuraas, apresenttando-se com
mo uma peçaa fundamental na
toma
ada de decisã
ão para qualq
quer projetoo de investim
mento.
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Outro
o aspeto imp
portante a te
er em conta no domínio da formação em literaccia financeira
a será
o de proporcionar aos particiipantes uma visão sobre as várias po
ossibilidades de financiam
mento
do se
eu negócio, tendo em vista
v
a sua d
diversificaçã
ão. Assim, de
everão os eempresários tomar
conhe
ecimento e familiarizar--se com mod
dalidades de
e financiamento que visaam quer o re
eforço
dos ccapitais próp
prios (capitall de risco, bu
usiness ange
els, etc.) que
er o recurso a capitais alheios
a
(em particular, as
a operações de créditoo bancário e os aspetos fundamenta
tais a observ
var na
prepa
aração da informação para a de
ecisão de crédito
c
(risc
co cliente/ooperação, preço,
p
rendiibilidade, etcc.).
Por ffim, as funçções e princ
cipais carate
erísticas doss seguros co
onstitui um tema tamb
bém a
abord
dar, reconhe
ecendo a razão de exxistência doss seguros obrigatórios,
o
identificando os
princcipais seguro
os obrigatórrios na persspetiva de cada atividade empressarial e dan
ndo a
conhe
ecer os diferrentes canaiss de distribu
uição de segu
uros.
O objjetivo consisste em reforrçar, de form
ma substanciial, os conhe
ecimentos doos empresários no
âmbitto da litera
acia financeiira, promove
endo uma combinação
c
de consciênncia, habilid
dades,
atitud
des e compo
ortamentos necessários para tomar decisões fin
nanceiras e dde gestão só
ólidas,
identtificando risscos e oporrtunidades, de forma confiante, quando os empresário
os são
cham
mados a utilizzar a informa
ação finance
eira relaciona
ada com a su
ua área de reesponsabilidade.
Organ
nização da formação-aç
f
ção:
Em ca
ada PME será
á efetuado um
u percurso formativo de 110 horas:
-

44
4 horas lecionadas em sala (formaação de carriz teórico em
e ambientte interemp
presa),
co
ontemplando
o conteúdoss programátticos transv
versais a esta
e
área ttemática, e por
co
onseguinte

aplicáveis

ao

universso

de

cad
da

uma

das
d

PME

dde

um

pro
ojeto,

independentemente do se
eu ramo negóócio;
- 62
2 horas de co
onsultoria co
om conteúdoos temáticos adaptados às
à necessidaddes específic
cas de
ca
ada PME e 4 horas de co
onsultoria paara a elaborração de um relatório finnal, totaliza
ando a
co
omponente consultoria
c
66 horas.
Públiico-alvo:
Agricultores/ empresários ag
grícolas, dete
entores de explorações
e
agrícolas e pecuárias, ou
o aos
seus ttrabalhadore
es.
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ANEXO B
- Dia
agrama sob
bre os proc
cedimento
os de análisse e decisã
ão das can didaturas Formulário
Candidatura

Data ence
erramento
AAC: 15/
/09/2017

Solicitad
dos
esclarecimentos prazo de
e 10 dias
para resposta.

Pedid
do Esclarecime
entos

Análise
apenas com
o
os elementos
disponíveis

Não
Recebido

S
Sim

OI
I emite parece
er
candidatura

Proposta de decisão
o - AG

D
D
a
a
t
a
a
s

r
Não se registando
resposta
a – análise
apenas com
c
os
elementos
disponíveis

R
R
e
e
l
e
e
v
v
a
a
n
n
t
e
e
s
Data pre
evista para
a comun
nicação da
proposta
a de
decisão::
27/1
12/2017

Notificação de Audiiência
Prévia - OI
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