
/ ALV em PME 
Um guia de apoio  

CEPCEP, UCP 

Parceiro no projeto COPELLL 

Projecto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta publicação (comunicação) vincula exclusivamente o autor, 

não sendo a Comissão responsável pela utilização que dela possa ser feita. 

 



Mais ALV nas PME: 5 desafios ou 
obstáculos a superar 

 

1. Estimular a ALV ao serviço da inovação  

2. A pertinência da oferta formativa 

3. Financiar e rentabilizar os custos da formação  

4. As questões organizativas e de 
funcionamento 

5. Sensibilizar para a ALV 

 



Medidas e programas de apoio à ALV 
dirigidos a PME 
  

•Apoios institucionais e de política, cofinanciados. 

•A descrição das medidas, e dos conteúdos dos respetivos campos 
das fichas, considerou a informação disponível à data de 30 de 
Novembro de 2012.  

•As medidas/ programas foram arrumadas em 3 grandes 
categorias, com base num critério que privilegiou a sua natureza e 
finalidade mais direta, ultrapassando a lógica da entidade gestora 
ou financiadora: 

(1) Intervenções formativas em PME 

(2) Formação e qualificação de jovens e adultos 

(3) Inserção de qualificações do mercado de trabalho e empregabilidade. 



(1) Intervenções formativas em PME 

Este grupo integra 9 medidas/ programas que apoiam a 
formação nas PME, combinada ou não com outro tipo de 
intervenções, nomeadamente em tipologias como Formação-
Ação ou Formação-Consultoria, e com os seguintes objetivos: 

 
– A melhoria dos processos de gestão e o reforço das competências dos 

dirigentes e colaboradores 

– O desenvolvimento organizacional, a inovação e a internacionalização, 
através da capacitação de quadros e trabalhadores das diversas áreas 
funcionais.  

 



/Intervenções formativas financiadas DESTINADAS A 

PME 

 

 

  

 

 

 

 

 

• Eixo 3 / tipologia 3.1.1 Formação-ação 
para PME (Norte/Centro/Alentejo) 

• Eixo 8 / tipologia 3.1.1 Formação-ação 
para PME (Algarve) 

POPH – PROGRAMA 
OPERACIONAL 

POTENCIAL HUMANO 

Esta tipologia permite o desenvolvimento de estratégias flexíveis de 

consultoria e formação destinadas às PME e visa a melhoria dos 

processos de gestão destas empresas e o reforço de competências 

dos dirigentes e colaboradores. 



/ Os promotores 

 

 

  

 

 

 

 

Associação 
Empresarial de 
Portugal, (AEP) 

Conselho 
Empresarial do 

Centro/Câmara de 
Comércio e 

Indústria do Centro 
(CEC/CCIC) 

Associação 
Industrial do Minho 

(AIMinho) 

Associação 
Industrial 

Portuguesa, 
Confederação 

Empresarial (AIP-
CE) 

Confederação dos 
Agricultores de 
Portugal (CAP) 

Confederação do 
Comércio e Serviços 
de Portugal (CCP) 

Instituto de Apoio às 
Pequenas e Médias 
Empresas (IAPMEI) 

A TIPOLOGIA 3.1.1 

É EXECUTADA POR 7 

ORGANISMOS 

NACIONAIS 

DENOMINADOS DE 

ORGANISMOS 

INTERMÉDIOS 



(1) Intervenções formativas em PME 

• Formação-ação PME/ IAPMEI 

• Formação PME/ AEP  

• MOVE-PME/ AIP 

• QI PME centro/ CEC 

• QI PME norte/ AIMinho 

• Dinamizar/ CCP 

• Fator PME/ AIP 

• Cláusula de Formação 

• Iniciativa Formação para Empresários 

 



(2) Formação e qualificação de jovens e adultos 

 

• As medidas (7) integradas neste grupo são dirigidas à 
qualificação escolar e profissional, inicial ou contínua, de 
jovens e adultos (formação certificada). Os seus objetivos são, 
de modo genérico e transversal: 

 
– a formação e qualificação da população ativa 

– a criação de condições de empregabilidade 

– a competitividade da economia portuguesa e o reforço da coesão 
social. 

 



(2) Formação e qualificação de jovens e adultos 

• Cursos de Aprendizagem 

• Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF) 

• Cursos de Ensino Profissional 

• Cursos de Especialização Tecnológica (CET) 

• Educação e Formação de Adultos (EFA) 

• Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências 
(RVCC) 

• Formações Modulares Certificadas (FMC) 



(3) Inserção de qualificações no mercado de 
trabalho e empregabilidade 

• Este grupo enquadra 11 medidas/ programas que apoiam e 
incentivam o emprego, a inserção de qualificações no 
mercado de trabalho e as condições de empregabilidade de 
jovens e de adultos ativos. Embora não centrados nas PME, 
estes apoios: 

 
– são dirigidos à valorização do mercado de recrutamento das empresas 

– incentivam, apoiando financeira e tecnicamente, a contratação e a 
integração de qualificações nas organizações, 

– prevendo normalmente componentes de formação e estágio 
profissional. 

 



(3) Inserção de qualificações no mercado de 
trabalho e empregabilidade 

• ESTIMULO 2013 

• ESTÁGIOS PROFISSIONAIS 

• ESTÁGIOS DE JOVENS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR 
(PEJENE) 

• INOV-JOVEM 

• INOV CONTACTO 

• IMPULSO JOVEM 
– Passaporte Emprego 

– Passaporte Emprego Industrialização 

– Passaporte Emprego Internacionalização 

– Passaporte Emprego Agricultura 

– Passaporte Emprego Inovação 

– Passaporte Emprego Economia Social 

 



/ 

Para download do Guia de Apoio  

Aprendizagem ao Longo da Vida em Pequenas e 
Médias Empresas (PME) 

 www.copelll.com 

 

http://www.copelll.com/

