DINAMIZAR | Formação-Ação para PME | 2º CICLO
O DINAMIZAR promovido pela ACISTDS, gerido pelo Organismo Intermédio
Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) e co nanciado pelo FSE,
integra 25 PME dos Setores do Comércio e Serviços e tem como principal obje vo
reforçar a capacidade técnica, de gestão e organizacional das PME, através de
intervenções na área temá ca da Economia Digital, promovendo o desenvolvimento da
sua compe vidade e a valorização dos seus recursos humanos.
I - Iden

cação e enquadramento do projeto

Projeto Nº POCI-03-3560 FSE-000833
Designação do Projeto| DINAMIZAR – Formação-Ação para PME – 2o Ciclo
Apoio no âmbito do Sistema de Incen vos| Projetos Conjuntos de Formação-Ação –
FSE
Obje vo Principal | Reforçar a compe

vidade das Pequenas e Médias Empresas

Região de Intervenção| Alentejo
En dade Bene ciária | ACISTDS – Associação do Comércio, Indústria, Serviços e
Turismo do Distrito de Setúbal
Data de Decisão | 20-08-2019
Data de Inicio| 21-02-2020
Data de Conclusão| 21-02-2022
Custo Total Elegível| 198.873,52€€
Apoio Financeiro da União Europeia | FSE – 178.986,26€
II - Síntese do Projeto
O DINAMIZAR promovido pela ACISTDS, gerido pelo Organismo Intermédio CCP e
co nanciado pelo FSE, integra 25 PME dos Setores do Comércio e Serviços e tem como
principal obje vo reforçar a capacidade técnica, de gestão e organizacional das PME,
através de intervenções na área temá ca da Economia Digital, promovendo o
desenvolvimento da sua compe vidade e a valorização dos seus recursos humanos.
III - Obje vos do projeto
Intensi car a formação dos empresários e gestores para a reorganização e melhoria
das capacidades de gestão, assim como dos trabalhadores das empresas, apoiada em
temá ca associadas à mudança, através de:
• Aumento das capacidades de gestão das empresas para encetar processos de
mudança e inovação;
• Promoção de ações de dinamização e sensibilização para a mudança e intercâmbio
de boas prá cas.
IV - Área Temá ca a Intervencionar
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