PROJETO DE FORMAÇÃO AÇÃO PARA PME

Projeto n.º POCI-03-3560-FSE-000483
Designação do Projeto: Formação Ação para PME
Descrição do projeto: O presente projeto visa o desenvolvimento de programas
estruturados de intervenção num conjunto de PME, apresentando soluções comuns e
coerentes face a problemas ou oportunidades a explorar no quadro das empresas a
envolver.
Este projeto contempla duas áreas temáticas: Jovens Agricultores em processo de
instalação e Mecanização Agrícola.
Na área temática de Jovens Agricultores em processo de instalação pretende-se a
promoção do desenvolvimento das explorações agrícolas, através do implementação de
ações que promovam a otimização de processos de modernização técnica e tecnológica,
de preservação e sustentabilidade dos recursos, da qualidade e segurança alimentar e da
inovação ao nível da gestão, envolvendo as várias áreas funcionais da empresa,
nomeadamente a produção, a comercialização e o marketing, com diversificação e
inovação de atividades e processos, através de modelos de organização da formação
favoráveis ao envolvimento dos ativos empregados nessas empresas.
A Mecanização Agrícola é uma área fundamental para a competitividade do tecido
empresarial agrícola, reforçando um sector em estruturação, desenvolvendo saberesfazer de natureza variada, como as competências associadas à regulação e vigilância de
equipamento e à adoção de comportamentos adequados em matéria de ambiente,
segurança, higiene e saúde no trabalho nas empresas agrícolas.
Objetivos: Área temática de Jovens Agricultores em processo de instalação: atribuir
formação agrícola adequada aos jovens agricultores/empresários agrícolas em processo
de instalação, determinante para a renovação e melhoria na gestão das explorações
agrícolas, com impacto nos processos de instalação na atividade, promovendo o
investimento, a organização da produção e da transferência de conhecimento.
Área temática de Mecanização Agrícola: elevar os níveis de qualificação e aumentar o
número de empresários e trabalhadores com conhecimentos de operação e
manuseamento de máquinas agrícolas modernas, para que possam acompanhar a
modernização que o sector precisa e atravessa.
Investimentos e Apoios: Com um investimento global de 134.885€, o projeto de
Formação Ação para PME é cofinanciado pelo Portugal 2020, no âmbito do Programa
Operacional Competitividade e Internacionalização (COMPETE 2020), no montante
121.396,50€ provenientes do Fundo Social Europeu (FSE).
Investimento total: 134.885€
Apoio financeiro da União Europeia: 121.396,50€ (FSE)
Localização do projeto: Santa Maria da Feira e Explorações agrícolas das PME
participantes

