Anexo
Programa Formação-Ação para PME
4. ÁREAS TEMÁTICAS DE INTERVENÇÃO

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO

► Introdução de novos métodos ou novas filosofias de organização do trabalho;
► Reforço das capacidades de gestão;
► Estudos e projetos;
► Redesenho e melhorias de layout;
► Ações de benchmarking;
► Diagnóstico e planeamento,
► Melhoria das capacidades de desenvolvimento e distribuição de produtos, processos e serviços.

IMPLEMENTAÇÃO DE
SISTEMAS DE GESTÃO
(QUALIDADE, AMBIENTE,
SST OU OUTROS)

► Implementação de sistemas de gestão da qualidade ou de outros sistemas de gestão não incluídos
nas demais temáticas, com vista à sua posterior certificação (seja pelo sistema português da
qualidade ou por sistemas internacionais de certificação).

INTERNACIONALIZAÇÃO

► Conhecimento de mercados externos;
► Criação, desenvolvimento e promoção internacional de marcas;
► Prospeção e presença em mercados internacionais;
► Marketing internacional;
► Nova organização das práticas comerciais;
► Novos métodos de relacionamento externo;
► Certificações específicas para os mercados externos.

ECONOMIA DIGITAL

► Desenvolvimento de redes modernas de distribuição e colocação de bens e serviços no Mercado;
► Criação e/ou adequação dos modelos de negócios com vista à inserção da pme na Economia digital;
► Presença na web;
► Introdução de sistemas de informação aplicados a novos métodos de distribuição e logística;
► Utilização de ferramentas sofisticadas de marketing para ampliação da presença no mercado.

RACIONALIZAÇÃO/EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA

► Incorporação dos princípios da eco-eficiência e da economia circular;
► Certificações de sistemas, serviços e produtos na área do ambiente;
► Obtenção do Rótulo Ecológico e sistema de ecogestão e auditoria (EMAS).

GESTÃO ESTRATÉGICA

► Formação em áreas-chave para a modernização dos estilos de liderança e de
gestão; de inovação e de cooperação empresarial.
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