
Microempresas
175 horas
(100 consultoria e 75 formação)

Pequenas empresas 
200 horas
(100 consultoria e 100 formação)

Incentivos para
as PME

PROGRAMA QI PME 2020

PRIMEIRA TEMÁTICA
Capitalizar: otimização de
recursos financeiros

Com esta área temática pretende-se dotar as equipas de gestão
das PME de conhecimentos e ferramentas, nomeadamente de
natureza económica e financeira, que lhes permitam avaliar o
desempenho da sua empresa e tomar decisões que garantam o
crescimento sustentado do seu negócio.

SEGUNDA TEMÁTICA
Economia Digital Pretende-se com esta temática que as PME, evoluam na adoção

de tecnologias digitais, que permitam mudanças nos seus 
modelos de negócio, tornando-as mais eficientes, melhorando 
a produtividade e reduzindo custos económicos. Possibilitará o
desenvolvimento de redes modernas de distribuição e colocação
de bens e serviços no mercado; a criação e/ ou adequação dos
modelos de negócios com vista à inserção da PME na economia
digital; a presença na web; a introdução de sistemas de informação
aplicados a novos métodos de distribuição e logística.

O programa QI PME está direcionado a empresas do setor da 
Indústria, Comércio e Serviços e será uma alavanca para a          
competitividade das empresas, proporcionando ferramentas que 
potenciam a melhoria dos processos de gestão, como a promoção 
de ações de dinamização e sensibilização para a mudança e           
intercâmbio de boas práticas, o reforço das competências dos 
empresários e a otimização dos processos de inovação. 

Vai realizar-se em duas temáticas:

AÇÕES:
O QI PME apresenta como grandes mais valias:
- Disponibilização de consultores seniores;
- Realização de um Diagnóstico completo à empresa;
- Definição do Plano de Ação;
- Implementação e Acompanhamento do Plano de Ação;
- Formação certificada de trabalhadores; 
- Avaliação de Resultados; 
- Financiamento: custo reduzido, o projeto é financiado a 90%;
- Período de execução: 2020 e 2021
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