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ACERCA DO PROGRAMA
O projeto Dinamizar tem como objetivo a modernização e inovação de empresas nos setores da
Construção, Serviços, Turismo e Transportes, através de formação especializada e consultoria
empresarial.
Trata-se de um projeto co-ﬁnanciado em que todas as empresas interessadas poderão beneﬁciar
do trabalho de especialistas em diversas áreas, em particular, na área da Gestão da Inovação e da
Economia Digital.
Convidamo-lo(a) a conhecer melhor o programa e as inúmeras que vantagens poderá trazer ao
seu negócio.

FORMAÇÃO AÇÃO PARA MICRO E PMES
2019-2021

OBJETIVOS
Qualiﬁcar

Qualiﬁcação especíﬁca dos trabalhadores em domínios de
inovação e modernização das PME.

Capacitar

Capacitar gestores e quadros médios para entrada em
processos de mudança e inovação.

Dinamizar

Dinamizar e sensibilizar para o intercâmbio de boas práticas

1

2

3

DIAGNÓSTICO

PLANO DE
AÇÃO

AVALIAÇÃO DE
PROJETO

Necessidade
de Formação

Intervenção
nas Empresas

Avaliação Final
da Intervenção
nas Empresas
de Formação

Delimitação
do Plano

Economia
Digital

Formação
em Sala

Formação
«on the Job»

Gestão da
Inovação

12 meses (estimado)
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ÁREA TEMÁTICA

ECONOMIA DIGITAL
EM QUE CONSISTE
Nesta área temática pretende-se apoiar as empresas na sua adaptação aos desaﬁos promovidos pela
Digitalização da Economia. Pretende-se melhorar processos de trabalho, através do aumento da rapidez,
precisão e eﬁcácia de tarefas com recurso às TIC, bem como promover a transformação digital e
potenciar a visibilidade online.
Para isso, serão desenvolvidas intervenções de:
Ÿ introdução, na empresa, de tecnologias digitais no seu modelo de negócio;
Ÿ aumento das competências digitais de empresários e de trabalhadores.

EXEMPLO DE AÇÕES
Desenvolver Literacia Digital
Ativar e Registar Marcas

Analisar a Segurança da Informação
Desenvolver Catálogos Digitais

Criar um Plano de Marketing Digital
Gerir as Redes Sociais da Empresa

Implementar Newsletters

Média 3 participantes / PME

Diagnóstico: 24 h

25 h

Notiﬁcações SMS

Utilizar Sistemas de Partilha de Ficheiros

DURAÇÃO E DESTINATÁRIOS

Formação
em Sala

Criar e Manter um Website

Implementar Soluções de Comércio Eletrónico

Implementar Plataformas Colaborativas

Consultoria
On the Job

Gerir Google Places

Medidas: 66 h

25 h
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25 h

Avaliação: 10 h

25 h
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ÁREA TEMÁTICA

GESTÃO DA INOVAÇÃO
EM QUE CONSISTE
Nesta área temática pretende-se apoiar as empresas no processo de uso da gestão da inovação, através
de abordagens e métodos, para criarem condições para uma maior competitividade no mercado.

EXEMPLO DE AÇÕES
Analisar as Competências Internas para adequar as mesmas a processos de inovação;
Identiﬁcar novas oportunidades de negócio;
Explorar técnicas de Criatividade e Resolução de Problemas;
Alinhar a estratégia da empresa aos nichos de mercado e às oportunidades emergentes;

Planear Processos de Inovação - compreender as etapas e antecipar problemas / desaﬁos;

Executar e Avaliar Processos de Inovação; estudar exemplos práticos.

DURAÇÃO E DESTINATÁRIOS
Consultoria
On the Job
Formação
em Sala

Média 3 participantes / PME

Diagnóstico: 24 h

Medidas: 76 h

25 h
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25 h

Avaliação: 10 h

25 h
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QUESTÕES FREQUENTES
Em que consiste o programa Dinamizar?
O Programa Dinamizar é uma medida de apoio às empresas, através de Formação à medida, tendo em vista a
melhoria do seu desempenho organizacional e a entrada em processos de inovação. Este projeto é gerido pela
CCP - Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, enquanto Organismo Intermédio do Compete 2020.
Este programa chega até à sua empresa através da Capital Douro, que é a promotora do projeto.

O que é feito em concreto na Fase 1 - Diagnóstico?
No início do projeto são avaliadas as práticas correntes da empresa, associadas à área de intervenção do
projeto. Ao longo desta avaliação, é efetuada uma análise da situação atual e situação desejada / futura da
empresa. É elaborado um diagnóstico formativo onde são identiﬁcadas as necessidades de formação da
empresa. Esta fase culmina com o Plano de Ação, onde são deﬁnidas, com os responsáveis da empresa, as
medidas a implementar no horizonte temporal do projeto.

O que é feito em concreto na Fase 2 - Implementação?
A Segunda fase é a implementarão das medidas deﬁnidas nos Planos de Ação. É um trabalho desenvolvido para
a empresa, segundo indicações do empresário e tendo como base as necessidades identiﬁcadas no
diagnóstico e no plano de ação. A intenção é realizar trabalhos úteis para as empresas, no contexto das
temáticas do projeto. Em paralelo, decorrem as ações de formação em sala, que envolvem as várias empresas
participantes na temática (formação interempresas).

O que é feito em concreto na Fase 3 - Avaliação?
Na última fase do projeto é efetuado um balanço do progresso/análise evolutiva da empresa e dos resultados
efetivamente alcançados. Paralelamente, será organizada uma sessão ﬁnal de Disseminação dos resultados,
permitindo uma experiência de partilha entre empresas e impulsionando e motivando a implementação de
boas práticas.

Que empresas podem participar?
Micro, Pequenas e Médias Empresas, até 100 trabalhadores, com Código de Atividade nas áreas de:
Construção - 41, 42 e 43
Transportes - 49 a 53
Turismo - 55,56
Serviços - 58 a 96 (exceto 64 a 66; 84; 92 e 94).
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QUESTÕES FREQUENTES
Quais os requisitos para participar?
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Possuir Contabilidade Organizada
Possuir Certiﬁcação PME
Ter situação Regularizada face às Finanças e à Segurança Social
Apresentar situação Financeira equilibrada
Não ser uma empresa em diﬁculdade
Não ter salários em atraso

Que documentação é necessária?
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Declarações de Não Dívida às Finanças e à Segurança Social;
Certiﬁcação PME;
IES dos dois últimos anos;
Certidão Permanente ou Início de Atividade
Mapa de Pessoal ao Serviço.

A minha PME tem menos de 2 anos. Pode participar?
Sim, desde que evidencie que o volume de negócios (vendas e prestação de serviços) expectável a realizar no
ano (recolhido na declaração de início de atividade) seja igual ou superior a 20% da despesa elegível da sua
participação no projeto. Não sendo admissíveis como Empresários em Nome Individual que não declaram
volume de negócios ou que o declaram em valor sem expressão compatível com o custo da sua intervenção no
âmbito do projeto.

A formação conta para o cumprimento da formação obrigatória?
Sim.
De acordo a Portaria 211A /2016 de 02 de Agosto com a alteração do Artigo 45.º, passou a ser prevista a
possibilidade de a formação proﬁssional ser considerada para efeitos de cumprimento da formação obrigatória.

A formação ajuda para conclusão da escolaridade obrigatória?
A Capital Douro possui acordo com o Centro Qualiﬁca da EsproDouro. Neste sentido, é facilitado o acesso ao
referido Centro, bem como a entrada em processos de Reconhecimento e Validação de Competências, onde a
frequência de formação proﬁssional é valorizada e pode ser útil.
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Participe!
Empresas que mexem são
Empresas que crescem.

MAIS INFO:
917 239 568
dinamizar@capitaldouro.pt

UNIÃO EUROPEIA
Fundo Social Europeu

