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Eixo III - Promoção da sustentabilidade e da qualidade do emprego
O Eixo III concentra os apoios atribuídos no âmbito do FSE. As fronteiras de intervenção com o
POCI estão identificadas no Acordo de Parceria, sendo enquadrado neste PO os “apoios dirigidos a empresas e outras organizações, enquanto fator de reforço da sua produtividade e competitividade e da qualificação das suas estratégias organizacionais”.

Objetivos específicos
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, através de:
1. Aumento da qualificação específica dos trabalhadores em domínios relevantes para a estratégia de inovação, internacionalização e modernização das empresas;
2. Aumento das capacidades da gestão das empresas para encetar processos de mudança e inovação;
3. Promoção de ações de dinamização e sensibilização para a mudança e intercâmbio de boas práticas (mobilidade e troca
de experiências).

Exemplos de tipologias de ação
Este Eixo concentra a totalidade dos apoios concedidos no âmbito do FSE às empresas, podendo incluir ações de formação de
operações integradas (operações com intervenção principal em outras prioridades de investimento) ou ações de formação
autónomas, tendo em vista os objetivos de competitividade e inovação inerentes ao Programa.
Para aumentar os níveis de qualificação dos empresários, gestores e trabalhadores das empresas, são apoiadas as seguintes
tipologias de ação:
 Desenvolvimento de ações de formação e de capacitação de empresários, gestores e trabalhadores das empresas para a
inovação e gestão empresarial e e-skills, integradas na estratégia de inovação e no modelo de negócios das empresas.
 Participação de empresários, gestores e trabalhadores de empresas em ações de formação que permitam uma melhor eficácia dos processos de inovação das empresas, associada a operações de investimento (operações integradas), enquadradas nos instrumentos financiados no âmbito do OT 1 (Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação) e OT 3 (Reforço da competitividade das pequenas e médias empresas).
As ações de formação podem assumir diversas modalidades de organização, recorrendo-se às metodologias mais adequadas
face às caraterísticas das populações alvo abrangidas e às estratégias de ensino-aprendizagem selecionadas, designadamente
aquelas que recorram a métodos ativos, como o coaching ou a formação-ação.
No que se refere em particular à formação-ação, o enquadramento no Programa assenta na abordagem conceptual que considera esta metodologia como uma intervenção de formação em contexto organizacional, correspondendo a um modelo participativo e reflexivo entre pessoas em contexto de trabalho que nesse espaço desenvolvem simultaneamente um processo de
aprendizagem, diretamente concorrendo para a consecução dos objetivos organizacionais. O processo de formação-ação implica a mobilização, em alternância, das vertentes de formação e de consultoria, integrando uma fase de diagnóstico, outra de
execução do plano de ação e ainda o balanço de resultados, a nível de cada organização.

Demonstramos desde já disponibilidade para dissipar quaisquer dúvidas sobre o Programa Competitividade e Internacionalização, podendo contactar-nos através dos telefones 213 714 620 e 225 510 836 ou do e-mail: comercial@euroconsult.pt

