APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA MOVE PME:
A AASE viu aprovada a sua candidatura ao Programa MOVE PME 2011-2012, através do
Organismo Intermédio AIP/CE no âmbito do POPH - Qualificar é Crescer, Eixo 3 - Tipologia 3.1.1.
Formação Acção para PME, abrangendo 26 empresas da Região Centro, com menos de 10
Trabalhadores.
No âmbito do referido Programa, as empresas poderão usufruir de actividades de formação e de
consultoria com vista ao aumento da sua competitividade por via da implementação de Sistemas
de Gestão da Qualidade.
OBJECTIVOS:
Este projecto tem por objectivo conduzir e apoiar as PME a atingir padrões de desempenho mais
competitivos, recorrendo para o efeito a uma metodologia diversificada e activa de Formação
Teórica e Consultoria, visando a promoção de intervenções concertadas e integradas, que actuem,
simultaneamente, sobre a melhoria de processos de gestão das empresas, sobre o reforço das
qualificações dos seus empresários, quadros e trabalhadores em estreita articulação com os
processos de RVCC.
MODELO DE INTERVENÇÃO:
O modelo de intervenção proposto encontra-se suportado em 4 Etapas fundamentais
de desenvolvimento:
Diagnóstico;
Priorização de Iniciativas e Definição do Plano de Acção;
Implementação e Acompanhamento do Plano de Acção;
Avaliação dos Resultados.
TIPOLOGIA DO PROJECTO:
O projecto tem a duração de 173 horas por empresa benificiária e tem como área de intervenção
a “Qualidade”, permitindo conceber e implementar Sistemas de Gestão da Qualidade ISO 9001:2008.
QUEM PODE PARTICIPAR?
Micro Empresas (de acordo com a Recomendação nº 361/2003/CE da Comissão Europeia, de 6 Maio),
com número de trabalhadores igual ou inferior a 10* e com sede na Região Centro do país.
O QUE DEVEM VERIFICAR AS EMPRESAS?
• Encontrarem -se regularmente constituídas e devidamente registadas.
• Disporem de contabilidade organizada segundo o plano oficial de contabilidade (POC) aplicável.
• Terem a situação regularizada em matéria de impostos e de contribuições para a segurança social.
• Terem a situação regularizada em matéria de restituições no âmbito dos financiamentos do FSE.
* - Nota:
• Micro empresa (tem menos de 10 trabalhadores) - o Volume de negócios OU Balanço total anual
não excede os 2 milhões de euros.

INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES:
Associação de Artesãos da Serra da Estrela
Rua Dr. Gaspar Rebelo, Lote 4, Apt. 2063 - 6270-436 SEIA
T: (+351) 238 084 100 F: (+351) 238 315 290
E-mail: info@aasestrela.com Web: www.aasestrela.com

