
Modalidade de
auxílios “de minimis” 
Contribuição Pública (FSE) de 90% 

e Contribuição Privada (PME) de 

10% do custo total do projeto, 

calculados com base num modelo 

de partição de despesas pelas 

PME envolvidas.

Financiamento

20 PMEs do Setor da Pedra e Recursos Minerais, produtoras de bens e 

serviços transacionáveis e/ou internacionalizáveis, ou que contribuam 

para a cadeia de valor dos mesmos.

Entidades
Beneficiárias

Projeto n.º POCI-60-2019-09

Promotor: ASSIMAGRA
Entidade Consultora/Formadora: CTCV

Período de realização:
24 meses a partir da data da 1ª intervenção
no projeto

Programa Formação PME no
Setor da Pedra e Recursos Minerais
Gestão da Inovação 

I N S C R I Ç Õ E S  A B E R T A S

formacao@ctcv.pt
(t) 239 499 200

Rua Coronel Veiga Simão
3025-307 COIMBRA

MAIS INFORMAÇÕES

“A qualificação dos recursos 
humanos das empresas é a 
premissa mais essencial a 
uma melhoria contínua da 
capacidade competitiva das 
PME”

Orçamento:
235.350,00€



Objetivo
Realizar um Diagnóstico Organizacional para avaliar o estado de maturidade da PME na 

área da Gestão da Inovação, bem como desenhar um Plano de Ação, com ações de 

Consultoria e Formação Profissional, conducente à realização de práticas de gestão da 

Inovação, que estimulem o desenvolvimento interno ao nível dos processos, dos produ-

tos, da organização ou no contacto com os clientes, bem como a capacidade de resposta 

no mercado global.

Linhas de Ação (orientadoras)
• Introdução de novos métodos ou novas filosofias de organização do trabalho; 

• Aplicação de métodos de estímulo à criatividade; 

• Atividades de design thinking; construção de planos de inovação; 

• Projetos de desenvolvimento de novos produtos/serviços/projetos empresariais; 

• Fomento do intra-empreendedorismo; 

• Estímulo à cooperação interempresarial; 

• Redesenho e melhorias de layout; 

• Desenvolvimento de ações de benchmarking. 

• Outros que permitam obter ganhos de competitividade, desempenho e conhecimento 

por via da aplicação de um novo produto, processo ou método organizacional.

Mais informação e pré inscrição
No sentido de obter mais informações sobre a sua participação nesta iniciativa, nomea-

damente elegibilidade da empresa, estrutura da intervenção, orçamento e condições de 

acesso, deixe-nos a sua manifestação de interesse em formacao@ctcv.pt ou através de 

contacto telefónico para 239 499 200.


