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FORMAÇÃO PME EM ACÇÃO
FORMAÇÃO COLOCA EMPRESAS
A TRABALHAR EM CONJUNTO
O Programa Formação PME já conseguiu alargar às
próprias empresas e entidades beneficiárias o princípio de colaboração e parcerias que o caracteriza. Os
trabalhos decorrem a bom ritmo.
Assente num conjunto de parcerias entre a AEP – Associação Empresarial de Portugal (enquanto Organismo Intermédio) e 38 Entidades
Beneficiárias, o FPME entrou num novo ciclo ao conseguir envolver as
próprias empresas destinatárias num princípio há muito defendido
mas pouco praticado no país: a cooperação.
Denominada “Formação PME em Acção”, esta iniciativa pioneira
compreende a organização de uma série de eventos para divulgação
pública e que sejam passíveis de atrair as atenções da comunicação
social, além de contribuírem para a prestação de maior e melhor informação às empresas.
Além da organização geográfica, a “Formação PME em Acção” está
também estruturada em grandes áreas temáticas: internacionalização, cooperação, comércio eletrónico, responsabilidade social, entre
outras e, mensalmente, realiza eventos dedicados a essas temáticas
ou ainda a vertentes como a legal, financeira, e outras que interessam
às empresas e podem ajudar a aprofundar os benefícios já introduzidos pelo FPME.

eventos. Neste sentido, a AIPAN encontra-se no 1º grupo de trabalho, juntamente com a ACIST, AEBA e IAFE Norte.
Estamos uma vez mais a trabalhar em prol do nosso sector e com o
objectivo de demonstrar os resultados deste Programa que tem vindo
a ser desenvolvido desde 2008.

Além das vantagens directas do trabalho realizado, cada evento pode
também contribuir para uma maior visibilidade do programa e
das empresas intervencionadas, evidenciando junto dos potenciais
mercados as mais-valias de cada empresa.

É necessário o envolvimento e a intervenção de todos os empresários que se encontram no Programa FPME, para prestar
testemunho sobre os resultados do programa.

As Entidades foram agrupadas por região e formaram-se grupos de
trabalho para a definição do formato e operacionalização dos vários

A AIPAN no caminho da cooperação
e cada vez mais perto de si!!!
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