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1. Introdução 

 

A ACII, através do presente Plano de Atividades para 2021, pretende 

continuar e melhorar a estratégia dos últimos dois anos para o 

desenvolvimento da sua atividade e aumento da captação de Associados. 

No decorrer do ano de 2021, a ACII prepara-se para continuar a apoiar as 

Empresas Associadas, no âmbito da Consultoria, Formação e no âmbito das 

Novas Medidas de Apoio à Economia e Emprego - COVID-19, anunciadas 

pelo Governo.  

A ACII pretende levar a concurso público uma proposta para subcontratar 

uma empresa de consultoria especializada, para gerir e acompanhar os 

programas Ação-Formação, inclusive selecionar os Consultores e 

Formadores acreditados em várias áreas de negócios empresariais, para dar 

cumprimento aos objetivos do Programa. 

Desta forma, a ACII serve de plataforma de intervenção e apoio continuado 

às empresas de todos os setores de atividade, oferecendo os serviços que 

potenciam a competitividade empresarial e que ajudam na reestruturação 

da gestão interna das empresas. É vontade da ACII em 2021 obter o 

Estatuto de Entidade Pública para o cumprimento mais abrangente dos 

serviços prestados em prol da sociedade.  
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Missão 
Promoção do desenvolvimento económico, social, técnico e cultural; 

promoção do empreendedorismo, inovação e preservação do património 

Cultural da Região Centro / Concelhos e Distritos do interior de Portugal. 

Intervenção a favor da comunidade em áreas de relevo Social. 

 

Visão 
Defender e representar todos os seus Associados junto das Entidades 

Públicas, nomeadamente das Organizações da Indústria, Comércio, 

Serviços e Turismo, das Confederações, Centros de Coordenação, IAPMEI, 

IEFP, Freguesias ou Municípios. 

Organizar e manter serviços de interesse para os seus Associados, 

prestando adequada informação, apoio técnico, auditoria técnica e de 

consultoria, designadamente na área da formação, gestão financeira e 

comercial, marketing e acompanhamento das empresas a feiras, mercados, 

estudos de desenvolvimento e viabilidade e promoção do plano de 

negócios dos associados. 

Incentivar e apoiar os interessados na reestruturação das suas atividades 

económicas. 

 

Valores 
Honestidade | Rigor | Competência | Eficiência | Resiliência | Dinamismo 

|Confiança 
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2. Atividades a Desenvolver em 2021 

 

a) Promoção Associativa 

A ACII pretende em 2021 criar ações de fidelização das empresas já 

associadas e inovar a estratégia de captação de novas empresas em toda a 

Região do Interior, Território de Baixa Densidade, inserida na NUTT II. Neste 

sentido, a Direção tem como objetivos para 2021 reforçar a participação da 

ACII nos vários setores empresariais de Micro e PMEs, tornando-se assim 

mais representativa e, por conseguinte, aumentar o número de associados 

e a receita de quotas anuais. 

Criar um Plano de Marketing, em que a estratégia passará pela promoção 

em canais de comunicação social locais e regionais. Em primeira instância 

contratar os serviços da Rádio Boa Nova e do Jornal Folha do Centro de 

Oliveira do Hospital, para começar a anunciar os programas aprovados e 

abertos na ACII.  

 

b) Organização Funcional, Recursos Humanos e 
Infraestruturas 

A ACII pretende obter em 2021 o Estatuto de Entidade Pública. 

A ACII pretende efetuar candidatura para Credenciação de Entidade 

Prestadora de Apoio Técnico (EPAT) 

A ACII vai manter o seu escritório em Oliveira do Hospital com a mesma 

Técnica Administrativa, dando continuidade às atividades iniciadas em 

2020 e que continuarão em 2021.  

No âmbito do POISE - Programa Operacional Inclusão Social e Emprego - 

tipologia de Operação 1.08 – Formação Modular para Empregados, a que 

corresponde o aviso de abertura POISE-24-2020-08, espera-se a decisão 

final da candidatura no 1.º trimestre de 2021. 
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No caso de aprovação, pretende-se encontrar um espaço físico em regime 

de aluguer, para ser o Centro de Formação Profissional. A ACII, pondera em 

2021 contratar mais um recurso humano para auxiliar nas atividades 

desenvolvidas por este mesmo programa. 

Para a gestão e acompanhamento do programa, deverá ser feito um 

concurso público para adjudicação dos serviços. 

 

c) Investimentos a Realizar 
 

Aquisição em Regime de Aluguer: 

• Espaço Físico para formação 

• Ar Condicionado 

• Fotocopiadora 

• Mobiliário e Equipamentos para o Centro de Formação: 

                           Mesas, cadeiras, quadro, projetor, computador, etc. 

• Aquisição de Viatura Própria 

 

d) Promoção e Desenvolvimento Regional 

As caraterísticas da estrutura empresarial da região, onde imperam as 

micro e muito pequenas empresas, impedem que as mesmas possam agir 

individualmente, pelo menos com a eficácia que se pretende. Só pela via da 

cooperação entre o tecido empresarial da região, será possível garantir 

condições de sucesso para as estratégias definidas. Por outro lado e em 

muitos casos, as mesmas caraterísticas exigem a cooperação com empresas 

de outros territórios, alargando escalas e partilhando recursos. São estas as 
premissas que consubstanciam a aposta da ACII no desenvolvimento de 

projetos e iniciativas que contribuam e facilitem esses processos de 

cooperação, processos esses que a Associação pretende desenvolver, 

também em parceria, como é o exemplo das Câmaras Municipais, 

Associações e outras organizações com os mesmos objetivos.  
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A ACII conta em 2021, se a crise pandémica diminuir e existir abertura para 

desconfinamento,  estar presente em feiras, conferências, colóquios e 

formações que achar pertinentes e de auxílio no desenvolvimento das suas 

competências e enriquecimento de conhecimentos para que assim 

aumente a sua valorização perante o setor empresarial, e desta forma, 

ganhar força para alavancar novas empresas, restruturar as existentes que 

se encontrem com baixa competitividade e apoiar as demais, sempre com 

o objetivo de desenvolvimento social, económico e financeiro da zona 

interior, há tanto tempo esquecida e adormecida, na região centro do País. 

 

e) Apoio à empresa e ao empresário 

Execução do Curso de Formação de Manobrador de Máquinas – 

Empilhadores, no 1.º trimestre de 2021 

Durante 2021, a ACII pretende desenvolver projetos em diversas áreas, 

nomeadamente dar continuidade de uma forma mais célere à Formação 

Ação.  

1) Programa de Formação-Ação para PME´S 
Integrados no Sistema de Incentivos – Projetos Conjuntos do Programa 

Operacional Competitividade e Internacionalização (POCI), têm como 

objetivo intensificar a formação dos empresários e gestores para a 

reorganização e melhoria das capacidades de gestão, assim como dos 

trabalhadores das empresas, apoiada em temáticas associadas à inovação 

e mudança. 

A) SETORES DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS 

Organismo Intermédio: CEC – Conselho Empresarial do Centro 

2021 - Temática Capitalizar 

✓ 12 Empresas Ativas em 12 Propostas - com consultoria em execução, 

e diagnóstico terminado em Maio/Junho de 2021 

✓ 70% da Formação concluída até 31/12/2021 

✓ Conclusão da 1ª fase até Março de 2022 (última prorrogação). 
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B) SETOR DO TURISMO 

Organismo Intermédio: CTP – Confederação do Turismo de Portugal 

2021 - Temática Gestão de Empresas Turísticas 

✓ Vai iniciar o ano 2021 apenas com 1 Empresa Ativa em 10 Propostas 

- com consultoria em execução, e diagnóstico terminado em 

Maio/Junho de 2021 

✓ Angariação de + 4 Empresas até Julho de 2021 e com cativação da 

minimis. 

✓ Execução da Consultoria e conclusão de Diagnóstico até Dezembro 

de 2021. 

✓ Angariação de + 5 Empresas até 31/12/2021, para iniciar cativação e 

diagnóstico em Janeiro de 2022. 

2021 - Temática Capitalizar e Economia Digital 

✓ Vai iniciar o ano 2021 com 5 Empresas Ativas em 10 Propostas - com 

consultoria em execução, e diagnóstico terminará em Maio/Junho de 

2021 

✓ Angariação de + 5 Empresas até Julho de 2021 e com cativação da 

minimis. 

✓ Execução da Consultoria e conclusão de Diagnóstico até Dezembro 

de 2021. 

 

2) ELABORAÇÃO DE CANDIDATURAS: 
I. TURISMO DE PORTUGAL 

Linha de apoio à tesouraria das micro e pequenas empresas do turismo - 

COVID-19. 

II. IEFP 

ATIVAR.PT 

Prémio de Conversão de Contratos ATIVAR.PT 

Estágios ATIVAR.PT 
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III. PORTUGAL2020 

APOIAR.PT 

APOIAR Restauração 

APOIAR Rendas 

+COESO Emprego (acompanhamento) 

IV. ACCI Informação 

• Criação de uma Newsletter Própria, com informação exclusiva da ACII 

com a abertura de candidaturas a fundos comunitários. 

• Envio de emails regulares aos Associados: 

➢ Newsletter do IAPMEI, Calendário Fiscal, Agenda Fiscal da AT, 

Portarias e Dec. Lei de interesse empresarial da DRE, 

Webinares de várias organizações de diferentes setores de 

atividade. 

➢ Entre outras informações de interesse empresarial. 

 

Oliveira do Hospital, 28 de dezembro de 2020 

 

A DIREÇÃO 


