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(QTXDGUDPHQWR
É obj ect ivo do present e t rabalho est rut urar um proj ect o que vise a SUHSDUDomR GH UHFXUVRV que cont ribuam para a
implement ação das PHOKRUHVSUiWLFDV para o desenvolviment o dos sub-sect ores aliment ar, vest uário-calçado e elect ro-bazar.
Pret ende-se que at ravés dessa implement ação os comerciant es possam DYDOLDUDSHUIRUPDQFHGRVHXQHJyFLR.
Est e t rabalho insere-se assim num programa mais vast o que visa a criação de processos met odológicos de formação e mat eriais
didáct icos para uma implement ação eficaz dessas prát icas e respect ivo processo avaliat ivo.
Tendo present e a experiência da Infort ec quer em t ermos curriculares quer da sua experiência na RAM quer ainda da
auscult ação feit a a diversos int ervenient es nesses mercados específicos, reunimos um conj unt o de boas prát icas que nos
parecem ser as mais recomendáveis para os obj ect ivos em vist a.
Est as boas prát icas não deverão ser ent endidas como as únicas, mas sim como as que num det erminado cont ext o parecem ser
as que possibilit am uma maior rent abilização e int eresse permit indo uma act uação crít ica, criat iva e inovadora para a
necessária LPSOHPHQWDomRGHDWLWXGHVGHPXGDQoD nas empresas.
Pret ende-se assim que a implement ação dessas boas prát icas possam cont ribuir de forma decisiva para o desenvolviment o de
compet ências t écnicas e comport ament ais dos seus dest inat ários, t endo como fim últ imo a PHOKRULDGDVDWLVIDomRGRFOLHQWH
e o GHVHQYROYLPHQWRHVXVWHQWDELOLGDGHGRQHJyFLR.

Além da Infort ec o programa cont ará com a int ervenção de um conj unt o muit o diverso de RUJDQL]Do}HV UHJLRQDLV que
garant irão a GLYXOJDomR H GLIXVmR GR SURJUDPD e dos respect ivos recursos format ivos j unt o dos seus dest inat ários. Assim o
programa cont ará com o apoio das Associações Comerciais e Indust riais, Associação de Comércio e Serviços, Associação
Comercial e Indust rial do Port o Sant o, Inst it ut o Regional do Emprego, Direcção Regional de Formação Profissional e da
Direcção Regional do Comércio e Indúst ria.
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Os recursos format ivos est arão ainda disponíveis para out ras ent idades formadoras desde que acredit adas. Est e conj unt o de
organismos poderão ainda ut ilizar est es recursos em fut uras acções de formação que venham a desenvolver.
O Proj ect o est á fundament ado numa perspect iva de apoio ao desenvolviment o das compet ências e à qualidade da
part icipação dos empresários na implement ação das acções, bem como numa lógica de que os Recursos Format ivos venham a
ser um recurso a ut ilizar em IXWXUDVDFo}HVGHIRUPDomRdirigidas aos HPSUHViULRV, FRODERUDGRUHV do sect or de act ividade e
IXWXURVHPSUHJDGRV do comércio t radicional.
A Infort ec procederá à concepção, produção e edição de cont eúdos programát icos recorrendo a exercícios e exemplos
dirigidos e adapt ados ao sect or, de fácil compreensão e ut ilização dos cont eúdos pelos ut ilizadores de modo a assegurar a
t ransferência de aprendizagem para o cont ext o de t rabalho.
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'HVWLQDWiULRV
Dada a nat ureza do t rabalho podemos afirmar que os dest inat ários serão t odos os verdadeiros int eressados na melhoria da
perf ormance das respect ivas empresas.
Mais obj ect ivament e, os principais dest inat ários são os HPSUHViULRVGRVVXEVHFWRUHV em análise, que det enham j á hoj e ou
não, muit o bons índices de performance, bem como os respect ivos FRODERUDGRUHV (funcionários com função de
at endiment o/ venda) dos est abeleciment os comerciais.
Os recursos pedagógicos a produzir, t endo em vist a que sej am ut ilizados no dia-a-dia de t rabalho dos empresários e
colaboradores serão colocados à sua disposição em acções de formação que venham a ser realizadas na Região Aut ónoma da
Madeira, pelas ent idades f ormadoras e respect ivos f ormadores.
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'RPtQLRVGH8WLOL]DomR
O Manual de Boas Prát icas t em um campo de aplicação vast o e variado nomeadament e nos seguint es domínios da Gest ão:
•
•
•
•
•
•

Planeament o;
Tomada de Decisões;
Mot ivação, Desenvolviment o e Sat isfação de Pessoas;
Avaliação, Acompanhament o e Cont rolo da Performance do Negócio;
Desenvolviment o da Ef iciência e Eficácia dos Processos, Pessoas e Equipas;
Gest ão Comercial da Loj a.

Nat uralment e que sendo os seus ut ilizadores finais indivíduos com fracas qualificações académicas serão preparados suport es
format ivos (manuais, exercícios, casos) que cont emplem est as áreas de forma muit o VLPSOHV, REMHFWLYD, SUiWLFD, não
deixando no ent ant o de se garant ir um VXSRUWHWpFQLFRDGHTXDGR para os f ormadores que venham a conduzir as respect ivas
acções de formação.
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$V%RDV3UiWLFDVFRPR6ROXomRGH0HOKRULDGD3HUIRUPDQFH
Melhorar a performance de um indivíduo, equipa ou processo, é t arefa que exige dos que a realizam, um comport ament o
fort ement e criat ivo e sust ent ado numa grande capacidade de aprender e solucionar problemas. Melhorar é mudar e aprender
com a mudança.
Padrões, regras, t ecnologias, comport ament os e cont eúdos apreendidos, sobret udo os mais complexos, são adquiridos muit o
mais rapidament e quando o indivíduo observa os out ros indivíduos ou sist emas, t oma-os como modelos, aprende at ravés da
observação, adapt a o conheciment o adquirido à sua realidade e t ransf orma a si mesmo ou ao seu meio ambient e. Esse
processo de aprendizagem é conhecido como “ Modeling” .
Quando olhamos para as Boas Prát icas aqui apresent adas e as est udamos enquant o modelos, com a consciência de que est a
at it ude não represent a apenas uma t ent at iva de imit ação, verificamos que: embora diferent es pessoas possam observar um
modelo e adquirir o comport ament o, regras e t odo o conheciment o envolvido, não há simplesment e uma reprodução passo a
passo. O modelo é vist o de f orma diferent e por diferent es pessoas que obviament e t erão percepções próprias e encont rarão
respost as diversas em função da int erpret ação que f azem do modelo.
Sit uação
Modelo

Percepção
At enção

Est udo
Ret enção

Test e
Reprodução

Implement ação

Comparação
da performance
face ao Modelo

Padronização
Disciplina
Revisão

Se os empreendedores e empresários f orem capazes de reproduzir e t est ar, no âmbit o das suas empresas, os modelos
represent ados pelas Boas Prát icas que vão ser desenvolvidas nos suport es a criar, poderão ut ilizar, com segurança, as soluções
de melhoria desenvolvidas a part ir dos modelos observados para um grande número de sit uações com as quais se deparam no
quot idiano.
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0RGHORGH,PSOHPHQWDomRGDV%RDV3UiWLFDVQDV(PSUHVDV
O simples conheciment o, pelos empresários e empreendedores do sub-sect or em que se insere e do conj unt o de boas prát icas,
não assegura, por si só, a efect iva implement ação das acções e das mudanças necessárias para o est abeleciment o de melhores
padrões de Produt ividade, Qualidade e Compet it ividade nas empresas. Há que realizar a mudança com responsabilidade e
compet ência, o que exige, de quem realiza a implement ação:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

&RQKHFLPHQWRGRSURFHVVR onde se quer implement ar a acção de melhoria ou mudança;
$YDOLDomRHSUHYHQomRGRVSUREOHPDV envolvidos com a implement ação de medidas concret as;
3ODQHDPHQWR do processo de implement ação dessas medidas;
Realização de WHVWHVHPSHTXHQDHVFDOD;
$YDOLDomR dos result ados obt idos;
Realização das DFo}HVFRUUHFWLYDV e prevent ivas necessárias para assegurar a eficácia das medidas;
,PSOHPHQWDomR sist emát ica dessas medidas;
Acompanhament o e DYDOLDomR;
3DGURQL]DomR do novo procediment o implement ado no processo onde se obt eve a melhoria.

A implement ação das Boas Prát icas, será suport ada no &LFOR3'&$ como uma Boa Prát ica para a implement ação dos processos
de mudança e melhoria dos padrões de perf ormance. Esse ciclo orient a o Planeament o (Plan), Test e (Do), Avaliação (Check) e
Acção sobre a mudança (Act ), e represent a, port ant o, o modelo que deve ser seguido para a implement ação das Boas
Prát icas.
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'LDJQyVWLFRGH1HFHVVLGDGHVGH)RUPDomR
O conj unt o de recursos format ivos que vão ser concebidos, visam colmat ar as necessidades de f ormação ident ificadas no
diagnóst ico, realizado pela ADERAM, no est udo “ Comércio Tradicional na Madeira” .
No ref erido est udo f oram ident ificadas diferent es disfunções dos est abeleciment os dos sub-sect ores comércio aliment ar,
vest uário-calçado e elect robazar. O est udo refere as seguint es disf unções encont radas:
',6)81d¯(6'(&203(7È1&,$6
• Deficient e gest ão de loj a
• Resist ência à mudança
• Deficient e gest ão das equipas
• Técnicas e venda que não opt imizam o pot encial de vendas
',6)81d¯(6'($0%,(17('(/2-$6
• Falt a de conheciment os de merchandising
• Loj as pouco at ract ivas
• Mont ras pouco at ract ivas
• “ Loj as escuras”
• Deficient e sinalét ica e exposição de produt os
',6)81d¯(6'((192/9(17((;7(51$
• “ Horários desadequados”
• Ausência sent ido lúdico
• Não complement aridade das compras
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',6)81d¯(6'(',1Ç0,&$&20(5&,$/
• Preços alt os
• Falt a de plano de animação de loj a
• Pouca ut ilização de vendas a crédit o
',6)81d¯(6'(,0$*(0
• “ Loj as t rist es”
• “ Est abeleciment os ant iquados”
• Preços alt os
• Falt a de novidades
• Compet ência dos funcionários
A Infort ec desenvolveu ainda um (VWXGRGH,GHQWLILFDomRGDV0HOKRUHV3UiWLFDV, dest es sub-sect ores. A ident ificação de Boas
Prát icas dos sect ores é o element o essencial para o sucesso da acção dos Recurso Pedagógicos, porque permit irá uma maior
adequabilidade à realidade dest as act ividades do comércio t radicional.
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&RQWH~GRV3HGDJyJLFRV%DVH
Para que as disfunções ident ificadas t enham respost a, a Infort ec desenvolveu um plano de cont eúdos pedagógicos de
formação de forma a abranger as lacunas ident ificadas e dar respost a às mesmas at ravés de formação que faça uso dos
recursos desenvolvidos. Os cont eúdos pedagógicos são em sínt ese, os seguint es:
0yGXORV
Benchmarking

Market ing

Gest ão Comercial

Cont rolo de Gest ão

O Conceit o de Benchmarking
As vant agens do Benchmarking
Tipos de Benchmarking
As dificuldades de implement ação de um sist ema de Benchmarking
Análise da envolvent e
Segment ação
Posicionament o e imagem
Produt os e serviços
Preços
Escolha do sort ido
Comunicação e Merchandising
Gest ão de Vendas (Vendas/ Negociação/ At endiment o)
Processo de compra e int ervenient es no processo
Desenvolviment o da Venda (Trat ament o de obj ecções e argument ário)
Como Fechar negócios
Como implement ar um sist ema de cont rolo de gest ão adequado à realidade das loj as do
comércio t radicional
• 7DEOHDXGHERUG
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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0yGXORV
Gest ão Administ rat iva e
Financeira

Gest ão de Recursos Humanos
Compet it ividade
At endiment o e Fidelização
de Client es
Negociação com
Fornecedores

Gest ão do Pont o de Venda

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Est rut ura Organizacional
O Processo de t omada de decisões
Análise de invest iment os
Fiscalidade
Gest ão do FDVKIORZ e t esouraria
Meios de pagament o
Envolviment o de colaboradores
Post ura pró-act iva
At it udes e comport ament os
Conceit o
Vant agens compet it ivas
A Qualidade do At endiment o
Os diferent es papéis no processo de Venda
As diferent es vert ent es do at endiment o (Comport ament al, comercial, funcional e operacional)
Fases da negociação
Est ilos de negociação
Táct icas de negociação
Fact ores de sucesso no processo negocial
/D\RXW
A organização do linear
Animação da loj a
0HUFKDQGLVLQJ
Vit rinismo
Horários de Funcionament o
Inovação
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0yGXORV
Qualidade

Produt ividade
Liderança e Mot ivação
Logíst ica e Gest ão de St ocks

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ferrament as da Qualidade
Combat e ao Desperdício
Qualidade e Melhoria Cont ínua
Eficiência vs Eficácia
Produt ividade parcial, t ot al dos f act ores e sist émica
A medida da produt ividade
A melhoria cont ínua
Mét odos de mot ivação
Fact ores de desmot ivação
Prazos de ent rega
A polít ica de exist ências
Calcular o st ock de segurança
Gerir o VWRFN

O plano format ivo desenvolvido permit irá desenvolver FRPSHWrQFLDVEiVLFDV nas seguint es áreas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gest ão
Comport ament ais
Liderança
Técnica de venda
Ambient e de loj a
Qualidade
Compet it ividade
Market ing
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0HWRGROGH&RQFHSomRH'LIXVmRGRV6XSRUWHV3HGDJyJLFRV
O Proj ect o encont ra-se desenvolvido, em 6 f ases:
1. &RQFHSomRGRVSURFHVVRVIRUPDWLYRV e inst rument os pedagógicos;
O t rabalho de concepção será realizado pelo conj unt o de f ormadores/ consult ores da Infort ec com experiência nas
diferent es áreas abordadas nos recursos pedagógicos (Gest ão, Market ing, Recursos Humanos, Qualidade, Gest ão Comercial)
com base no diagnóst ico e na análise de benchmarking j á efect uada, t endo como ref erencial pedagógico o mét odo act ivo
de ensino, orient ando a const rução de act ividades pedagógicas inovadoras, dinâmicas e cent radas na int eracção do
formando com o processo de aprendizagem, além de possibilit ar a aplicação dos recursos e mat eriais pedagógicos nout ros
cont ext os pedagógicos similares.
2. &RQFHSomRGRV5HFXUVRV7pFQLFR3HGDJyJLFRV;
Após a concepção os formadores da Infort ec procederão à produção dos diversos recursos propost os, em colaboração com
os t écnicos ext ernos, nomeadament e para a produção do Videograma e da Aplicação Informát ica.
3. $SUHVHQWDomRGHWRGRRPDWHULDOSURGX]LGRj'5)3HSULQFLSDLVDJHQWHVGRVHFWRU

Para DQiOLVH WpFQLFD SHGDJyJLFD com event ual sugest ão de melhorias pont uais as quais, sem por em causa o prazo de
ent rega da versão definit iva, cont ribuam para a elevação da qualidade final dos recursos, opt imizando as suas
pot encialidades t écnico pedagógicas e, simult anea-ment e o invest iment o efect uado, conf orme const a na alínea b) do
número 2 do art igo 5.º da Port aria n. 98/ 2003.
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4. (GLomRHUHSURGXomRGRPDWHULDODQDOLVDGR;
Após a validação do recursos pedagógicos pelos referidos parceiros do proj ect o, a Inf ort ec procederá à edição e reprodução
dos recursos. A Infort ec prevê a reprodução de exemplares dos recursos pedagógicos dest inados aos formandos e dos
recursos dest inados aos formadores que serão ent regues aos diversos parceiros que poderão ut ilizar e difundir os recursos
(ACIF, ACIPS, DRFP, DRCI, IRE, ACS, ADERAM, et c)
5. (QWUHJDILQDOGRWUDEDOKR.
Realização das sessões públicas para apresent ação dos recursos pedagógicos.
6. 'LVVHPLQDomR



A Infort ec reproduzirá FROHFo}HV de t odos os recursos pedagógicos desenvolvidos, que serão ent regues ao Cent ro de
Recursos em Conheciment o (CRC) e a t odos os rest ant es parceiros do programa (ACIF, ACIPS, DRFP, DRCI, IRE, ACS,
ADERAM, et c).


Reproduzirá ainda,&ROHFo}HV dos recursos dest inados aos formandos (Aplicação Informát ica (CD-ROM), Exercícios de
Aplicação, Manual Técnico do Formando e Videograma) de forma a facilit ar o uso dos recursos nas diferent es acções de
formação pelos diferent es parceiros do programa. Dest a forma, com a present e edição dest es recursos será possível
conceder f ormação a pelo menos 100 t rabalhadores do sect or sem quaisquer cust os adicionais dado que os recursos est ão
concebidos de f orma modular, ao reproduzir-se 100 colecções complet as será possível que se possam const ruir it inerários
pedagógicos específicos, em f unção do diagnóst ico de necessidades onde o VWRFN de recursos permit e abranger bast ant es
mais formandos (100/ 120…).
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Sempre que qualquer ent idade/ formador pret enda ut ilizar algum dos recursos deverá deslocar-se ao CRC e mediant e a
aut orização do cent ro reproduzir os recursos e fazer uso dos mesmos, respeit ando as regras de uso fixadas pelo CRC.
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(VWUXWXUD7LSRGR0DQXDOGH%RDV3UiWLFDV
O Manual de Boas Prát icas deverá incluir, para além da ident ificação das Boas Prát icas, uma H[SOLFDomR REMHFWLYD VREUH D
PHWRGRORJLDGHLPSOHPHQWDomRGHFDGDSUiWLFD, bem como os mat eriais e recursos pedagógicos de suport e, de forma a que
sej a de fácil acesso, compreensão e ut ilização pelo público-alvo.
A est rut ura t ipo dos recursos mat eriais deverá ser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Área Temát ica;
Público-alvo;
Sub-sect or de Act ividade a que se dest ina;
Tipologia de Suport e;
Dimensão;
Obj ect ivos do Recurso;
Sínt ese dos Cont eúdos a Desenvolver;
Met odologia de Aplicação;
Requisit os ou Especificações de Caráct er Técnico.
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%RDV3UiWLFDV
As Boas Prát icas ident ificadas são:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

At endiment o e Venda:
Fidelização de Client es
Definição do Sort ido
Definição da Polít ica de Preços
Definição da Polít ica de Comunicação
Adequação das Loj as aos Client es
Benchmarking
Gest ão do Espaço:
Selecção de Fornecedores
Análise de indicadores element ares
Gest ão e Cont rolo de St ocks
Envolviment o de Colaboradores
Rent abilidade do Negócio
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5HFXUVRV7pFQLFR3HGDJyJLFRV
A candidat ura à concepção e produção dos recursos t écnico-pedagógicos a submet er à DRFP cont empla os seguint es suport es
para formação do comércio t radicional:
5(&8562
0$18$/7e&1,&2'2)250$'25
600 pág.
0$18$/7e&1,&2'2)250$1'2
600 pág.
5()(5(1&,$/'()250$d®2
600 pág.
9,'(2*5$0$
20 mn/ vhs
(;(5&Ì&,26'($9$/,$d®2
300 pág.
3/$12'((48,3$0(172
20 pág.

(VWXGRGH([HFXomRGH5HFXUVRV)RUPDWLYRV

%5(9('(6&5,d®2
Int egra t odos os t ext os, exercícios, it inerários pedagógicos, act ividades, inst rument os para execução,
acompanhament o e avaliação das acções de formação.
Manual a ser ent regue aos formandos durant e as acções de formação que lhe permit irão concret izar a
aprendizagem das várias áreas t emát icas da formação.
Const it uem os it inerários pedagógicos das acções de f ormação. Serão ut ilizados pelos formadores no
planeament o, execução, acompanhament o e avaliação das acções de formação.
Permit e a visualização de sit uações chave, no que se ref ere às boas prát icas comerciais, nomeadament e
no que se ref ere ao at endiment o, gest ão de loj a, merchandising, layout , animação de loj a, et c.
Act ividades pedagógicas a desenvolver pelos formandos durant e as acções de formação.

Apoio do formador para a conf iguração do ambient e format ivo (espaço, mat eriais, equipament os, et c.)






ZZZLQIRUWHFSW

5(&8562
$3/,&$d®2,1)250É7,&$
CD-Rom 700 MB
&2/(&7Ç1($'(7(;726
1000 pág.
',$326,7,926
1000 slides em powerpoint
$&(7$726
700 em powerpoint
%,%/,2*5$),$
150 pág.

(VWXGRGH([HFXomRGH5HFXUVRV)RUPDWLYRV

%5(9('(6&5,d®2
Exercícios Pedagógicos. Rácios de Gest ão. Modelos simplif icados de gest ão de loj a.
Text os de apoio para consult a de pot enciais int eressados nomeadament e formadores. Ficando
disponíveis no Cent ro de Recursos em Conheciment o da RAM
Apoio à realização das acções de formação para os sect ores (são ut ilizados pelos formadores)

Apoio à realização das acções de formação (são ut ilizados pelos f ormadores)
Suport es bibliográf icos sobre gest ão de PME/ Gest ão de empresas comerciais (livros, revist as, int ernet ,
videogramas, et c.)






ZZZLQIRUWHFSW

0DQXDO7pFQLFR)RUPDGRU
D ÉUHDWHPiWLFD
Gest ão de empresas do comércio t radicional da Região Aut ónoma da Madeira.
E 3~EOLFRDOYR
Todos os pot enciais ut ilizadores dos recursos format ivos disponibilizados pelo Cent ro de Recursos em Conheciment o
(formadores, empresas de f ormação, associações, et c.).
F 6HFWRUHFRQyPLFR
Comércio aliment ar, vest uário-calçado e elect robazar.

G 7LSRORJLDGHVXSRUWH
Escrit o.

H 'LPHQVmR
800 Páginas.

I  2EMHFWLYRVGRUHFXUVR
A ser ut ilizados pelos formadores como apoio ao planeament o, realização, acompanhament o e avaliação das acções de
formação.

(VWXGRGH([HFXomRGH5HFXUVRV)RUPDWLYRV






ZZZLQIRUWHFSW

J 6tQWHVHGRVFRQWH~GRVDGHVHQYROYHU
O manual compreenderá t oda a inf ormação referent e às acções de formação af ect as aos t emas a seguir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Benchmarking
Market ing
Gest ão Comercial
Cont rolo de Gest ão
Gest ão Administ rat iva e Financeira
Gest ão de Recursos Humanos
Compet it ividade
At endiment o e Fidelização de Client es
Negociação
Gest ão do Pont o de Venda
Qualidade
Produt ividade
Inovação
Liderança
Parcerias
Logíst ica e Gest ão de St ocks
Est rat égia

K 0HWRGRORJLDGHDSOLFDomR
O manual deverá ser ut ilizado pelos formadores na concepção e execução das acções de formação.

(VWXGRGH([HFXomRGH5HFXUVRV)RUPDWLYRV






ZZZLQIRUWHFSW

L  5HTXLVLWRVRXHVSHFLILFDo}HVGHFDUiFWHUWpFQLFR
Especificações Técnicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ficha Técnica
Índice
Obj ect ivos Globais
Pré-requisit os
Perfil do Formador
Plano Geral de Desenvolviment o das Temas
Desenvolviment o Temát ico
Conj unt o de Act ividades/ Exercícios format ivos
Conj unt o de Inst rument os de Avaliação
Resoluções/ soluções da t ot alidade das act ividades/ exercícios e inst rument os de avaliação
Bibliografia aconselhada
List a de out ros auxiliares didáct icos auxiliares
List a de cont act os út eis
Text os seleccionados para aprofundament o ou exploração do t ema ou cont eúdo t emát ico
Conj unt o de t ransparências

(VWXGRGH([HFXomRGH5HFXUVRV)RUPDWLYRV






ZZZLQIRUWHFSW

0DQXDO7pFQLFR)RUPDQGR
D ÉUHDWHPiWLFD
Gest ão de empresas do comércio t radicional da Região Aut ónoma da Madeira.
E 3~EOLFRDOYR
Formandos que venham a part icipar em acções de f ormação dirigidas ao comércio t radicional.
F 6HFWRUHFRQyPLFR
Comércio aliment ar, vest uário-calçado e elect robazar.

G 7LSRORJLDGHVXSRUWH
Escrit o.

H 'LPHQVmR
600 Páginas.

I  2EMHFWLYRVGRUHFXUVR
Orient ar os f ormandos para o perfeit o acompanhament o e part icipação nas acções de f ormação.

(VWXGRGH([HFXomRGH5HFXUVRV)RUPDWLYRV






ZZZLQIRUWHFSW

J 6tQWHVHGRVFRQWH~GRVDGHVHQYROYHU
O manual compreenderá t oda a inf ormação referent e às acções de formação af ect as aos t emas a seguir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Benchmarking
Market ing
Gest ão Comercial
Cont rolo de Gest ão
Gest ão Administ rat iva e Financeira
Gest ão de Recursos Humanos
Compet it ividade
At endiment o e Fidelização de Client es
Negociação
Gest ão do Pont o de Venda
Qualidade
Produt ividade
Inovação
Liderança
Parcerias
Logíst ica e Gest ão de St ocks
Est rat égia

K 0HWRGRORJLDGHDSOLFDomR
O manual deverá ser dist ribuído aos formandos aquando da realização das acções de formação.

(VWXGRGH([HFXomRGH5HFXUVRV)RUPDWLYRV






ZZZLQIRUWHFSW

L  5HTXLVLWRVRXHVSHFLILFDo}HVGHFDUiFWHUWpFQLFR
Especificações Técnicas:
•
•
•
•
•
•
•

Ficha Técnica
Índice
Int rodução
Desenvolviment o por t ema
Exercícios de consolidação/ Avaliação
Bibliografia consult ada
Resoluções/ Soluções da t ot alidade das act ividades e exercícios

(VWXGRGH([HFXomRGH5HFXUVRV)RUPDWLYRV






ZZZLQIRUWHFSW

5HIHUHQFLDOGH)RUPDomR
D ÉUHDWHPiWLFD
Gest ão de empresas do comércio t radicional da Região Aut ónoma da Madeira.
E 3~EOLFRDOYR
Formadores.
F 6HFWRUHFRQyPLFR
Comércio aliment ar, vest uário-calçado e elect robazar.

G 7LSRORJLDGHVXSRUWH
Escrit o.

H 'LPHQVmR
600 Páginas.

I  2EMHFWLYRVGRUHFXUVR
Definição dos it inerários pedagógicos das acções de formação.

(VWXGRGH([HFXomRGH5HFXUVRV)RUPDWLYRV






ZZZLQIRUWHFSW

J 6tQWHVHGRVFRQWH~GRVDGHVHQYROYHU
Serão desenvolvidas referenciais de formação para os t emas a seguir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Benchmarking
Market ing
Gest ão Comercial
Cont rolo de Gest ão
Gest ão Administ rat iva e Financeira
Gest ão de Recursos Humanos
Compet it ividade
At endiment o e Fidelização de Client es
Negociação
Gest ão do Pont o de Venda
Qualidade
Produt ividade
Inovação
Liderança
Parcerias
Logíst ica e Gest ão de St ocks
Est rat égia

K 0HWRGRORJLDGHDSOLFDomR
A ser ut ilizados pelos formadores como apoio ao planeament o, realização, acompanhament o e avaliação das acções de
formação.

(VWXGRGH([HFXomRGH5HFXUVRV)RUPDWLYRV






ZZZLQIRUWHFSW

L  5HTXLVLWRVRXHVSHFLILFDo}HVGHFDUiFWHUWpFQLFR
Requisit os t écnicos:
•
•
•
•
•

Ficha Técnica
Índice
Int rodução
Quadro sínt ese da ofert a f ormat iva da área
Desenvolviment o por it inerários de formação

(VWXGRGH([HFXomRGH5HFXUVRV)RUPDWLYRV






ZZZLQIRUWHFSW

9LGHRJUDPD



D ÉUHDWHPiWLFD
Gest ão de empresas do comércio t radicional da Região Aut ónoma da Madeira.
E 3~EOLFRDOYR
Todos os pot enciais ut ilizadores dos recursos format ivos disponibilizados pelo Cent ro de Recursos em Conheciment o,
nomeadament e formadores.
F 6HFWRUHFRQyPLFR
Comércio aliment ar, vest uário-calçado e elect robazar.

G 7LSRORJLDGHVXSRUWH
Casset e Vídeo VHS.

H 'XUDomR
20 Minut os.

I  2EMHFWLYRVGRUHFXUVR
Permit ir a visualização de sit uações de at endiment o, gest ão de loj a, PHUFKDGLVLQJ, OD\RXW H animação de loj a, ent re
out ras.
J 6tQWHVHGRVFRQWH~GRVDGHVHQYROYHU
Boas Prát icas de At endiment o, gest ão de loj a, PHUFKDGLVLQJ, OD\RXW e animação de loj a.

K 0HWRGRORJLDGHDSOLFDomR
Será um dos inst rument os de demonst ração/ animação a ser usado nas acções de formação.
(VWXGRGH([HFXomRGH5HFXUVRV)RUPDWLYRV






ZZZLQIRUWHFSW

L  5HTXLVLWRVRXHVSHFLILFDo}HVGHFDUiFWHUWpFQLFR
Especificações Técnicas:
•
•
•
•
•

Casset e vídeo (VHS)
Ficha t écnica
Obj ect ivos
Sínt ese do cont eúdo
Guia de exploração

(VWXGRGH([HFXomRGH5HFXUVRV)RUPDWLYRV






ZZZLQIRUWHFSW

([HUFtFLRVGH$SOLFDomR
D ÉUHDWHPiWLFD
Gest ão de empresas do comércio t radicional da Região Aut ónoma da Madeira.
E 3~EOLFRDOYR
Formadores e Formandos.
F 6HFWRUHFRQyPLFR
Sub-sect or Aliment ar.

G 7LSRORJLDGHVXSRUWH
Escrit o.

H 'LPHQVmR
300 Páginas

I  2EMHFWLYRVGRUHFXUVR
Orient ar a dinamização das act ividades pedagógicas realizadas nas sessões de formação.

(VWXGRGH([HFXomRGH5HFXUVRV)RUPDWLYRV






ZZZLQIRUWHFSW

J 6tQWHVHGRVFRQWH~GRVDGHVHQYROYHU
Serão desenvolvidas exercícios de aplicação para os t emas a seguir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Benchmarking
Market ing
Gest ão Comercial
Cont rolo de Gest ão
Gest ão Administ rat iva e Financeira
Gest ão de Recursos Humanos
Compet it ividade
At endiment o e Fidelização de Client es
Negociação
Gest ão do Pont o de Venda
Qualidade
Produt ividade
Inovação
Liderança
Parcerias
Logíst ica e Gest ão de St ocks
Est rat égia

K 0HWRGRORJLDGHDSOLFDomR
A serem ut ilizados nas acções format ivas.

(VWXGRGH([HFXomRGH5HFXUVRV)RUPDWLYRV






ZZZLQIRUWHFSW

L  5HTXLVLWRVRXHVSHFLILFDo}HVGHFDUiFWHUWpFQLFR
Requisit os t écnicos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Obj ect ivos Pedagógicos
Pré-Requisit os
Espaço Físico/ Equipament os/ Mat eriais
Duração
Orient ações de Caráct er Pedagógico-Didáct ico
Desenvolviment o do Exercício
Informação Complement ar
Avaliação

(VWXGRGH([HFXomRGH5HFXUVRV)RUPDWLYRV






ZZZLQIRUWHFSW

3ODQRGH(TXLSDPHQWR
D ÉUHDWHPiWLFD
Gest ão de empresas do comércio t radicional da Região Aut ónoma da Madeira.
E 3~EOLFRDOYR
Todos os pot enciais ut ilizadores dos recursos format ivos disponibilizados pelo Cent ro de Recursos em Conheciment o,
nomeadament e formadores, empresas f ormadoras, associações comerciais, et c.
F 6HFWRUHFRQyPLFR
Comércio aliment ar, vest uário-calçado e elect robazar.

G 7LSRORJLDGHVXSRUWH
Escrit o.

H 'LPHQVmR
20 Páginas.

I  2EMHFWLYRVGRUHFXUVR
Est e plano será ut ilizado pelo formador como orient ação e apoio para a configuração do ambient e format ivo e aplica-se a
t odas as acções de f ormação desenvolvidas.

(VWXGRGH([HFXomRGH5HFXUVRV)RUPDWLYRV






ZZZLQIRUWHFSW

J 6tQWHVHGRVFRQWH~GRVDGHVHQYROYHU
•
•
•
•
•
•

Enquadrament o
Obj ect ivos gerais e específicos
Caract erização do espaço da f ormação
List a de mat eriais
List a de equipament os
Inst ruções de ut ilização

K 0HWRGRORJLDGHDSOLFDomR
O plano de equipament o deverá ser ut ilizado pelos f ormadores na preparação e execução das acções de f ormação.
L  5HTXLVLWRVRXHVSHFLILFDo}HVGHFDUiFWHUWpFQLFR
Especificações Técnicas:
•
•
•
•
•

Ficha Técnica
Índice
Preâmbulo/ Enquadrament o
Caract erização do Espaço de Formação
List a de Equipament o

(VWXGRGH([HFXomRGH5HFXUVRV)RUPDWLYRV






ZZZLQIRUWHFSW

$SOLFDomR,QIRUPiWLFD &'520 
D ÉUHDWHPiWLFD
Gest ão de empresas do comércio t radicional da Região Aut ónoma da Madeira.
E 3~EOLFRDOYR
Todos os pot enciais ut ilizadores dos recursos format ivos disponibilizados pelo Cent ro de Recursos em Conheciment o,
nomeadament e formadores.
F 6HFWRUHFRQyPLFR
Comércio aliment ar, vest uário-calçado e elect robazar.

G 7LSRORJLDGHVXSRUWH
CD-ROM.

H 'LPHQVmR
700MB.

I  2EMHFWLYRVGRUHFXUVR
•
•
•
•

Demonst rar de uma f orma eficaz as boas prát icas do sect or;
Apresent ar os principais conceit os dos recursos pedagógicos;
Permit ir aos ut ilizadores execut arem exercícios pedagógicos de consolidação de conceit os.
Serão desenvolvidos aplicat ivos em Excel/ Word que permit am a simulação de aplicação dos conceit os apresent ados
(exemplo: uma aplicação em Excel para aplicação do Tableaux de Board)

(VWXGRGH([HFXomRGH5HFXUVRV)RUPDWLYRV






ZZZLQIRUWHFSW

J 6tQWHVHGRVFRQWH~GRVDGHVHQYROYHU
•
•
•
•
•

Text o de apoio
Apresent ação
Case st udy
Manual com linhas orient adoras para aplicação
Aplicação informát ica para a prát ica

Serão desenvolvidos cont eúdos referent es aos seguint es t emas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Benchmarking
Market ing
Gest ão Comercial
Cont rolo de Gest ão
Gest ão Administ rat iva e Financeira
Gest ão de Recursos Humanos
Compet it ividade
At endiment o e Fidelização de Client es
Negociação
Gest ão do Pont o de Venda
Qualidade
Produt ividade
Inovação
Liderança
Parcerias
Logíst ica e Gest ão de St ocks
Est rat égia

(VWXGRGH([HFXomRGH5HFXUVRV)RUPDWLYRV






ZZZLQIRUWHFSW

K 0HWRGRORJLDGHDSOLFDomR
A aplicação dest e recurso é complement ar aos rest ant es. Podendo servir como:
•
•
•
•

Int rodução t eórica aos t emas
Consult a de conceit os e boas prát icas ident if icadas
Inst rument o de avaliação da aprendizagem do formando
Inst rument o de apoio à t ransferência do conheciment o adquirido pelo formando ao cont ext o de t rabalho.

L  5HTXLVLWRVRXHVSHFLILFDo}HVGHFDUiFWHUWpFQLFR
Para consult a é necessário um comput ador com GULYH para CD-ROM, ambient e Windows 2000/ ME/ XP e Office 2000 ou superior.
Especificações Técnicas:
•
•
•
•
•
•
•

CD-ROM
Ficha Técnica
Tít ulo e descrição do Programa
Caract erização da População-Alvo
Desenho Pedagógico e Int eract ividade
Guia de Exploração
Guia de Ut ilização

(VWXGRGH([HFXomRGH5HFXUVRV)RUPDWLYRV






ZZZLQIRUWHFSW

&ROHFWkQHDGH7H[WRV
D ÉUHDWHPiWLFD
Gest ão de empresas do comércio t radicional da Região Aut ónoma da Madeira.
E 3~EOLFRDOYR
Todos os pot enciais ut ilizadores dos recursos format ivos disponibilizados pelo Cent ro de Recursos em Conheciment o,
nomeadament e formadores.
F 6HFWRUHFRQyPLFR
Comércio aliment ar, vest uário-calçado e elect robazar.

G 7LSRORJLDGHVXSRUWH
Escrit o.

H 'LPHQVmR
1.000 Páginas.

I  2EMHFWLYRVGRUHFXUVR

• Apoio às sessões de f ormação;
• Apoio à pesquisa sobre os diversos t emas das acções format ivas.

(VWXGRGH([HFXomRGH5HFXUVRV)RUPDWLYRV






ZZZLQIRUWHFSW

J 6tQWHVHGRVFRQWH~GRVDGHVHQYROYHU
Os t ext os abrangem os seguint es t emas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Benchmarking
Market ing
Gest ão Comercial
Cont rolo de Gest ão
Gest ão Administ rat iva e Financeira
Gest ão de Recursos Humanos
Compet it ividade
At endiment o e Fidelização de Client es
Negociação
Gest ão do Pont o de Venda
Qualidade
Produt ividade
Inovação
Liderança
Parcerias
Logíst ica e Gest ão de St ocks
Est rat égia

K 0HWRGRORJLDGHDSOLFDomR
Os t ext os est arão disponíveis no cent ro de Cent ro de Recursos em Conheciment o para que os int eressados os possam
consult ar, além de serem ut ilizados nas acções de formação e event ualment e recomendados aos formandos.

(VWXGRGH([HFXomRGH5HFXUVRV)RUPDWLYRV






ZZZLQIRUWHFSW

L  5HTXLVLWRVRXHVSHFLILFDo}HVGHFDUiFWHUWpFQLFR
Especificações Técnicas:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Ficha Técnica:
Índice:
Int rodução:
Desenvolviment o por t ema:
Bibliografia
Guia de Exploração

(VWXGRGH([HFXomRGH5HFXUVRV)RUPDWLYRV






ZZZLQIRUWHFSW

&ROHFomRGH'LDSRVLWLYRV
D ÉUHDWHPiWLFD
Gest ão de empresas do comércio t radicional da Região Aut ónoma da Madeira.
E 3~EOLFRDOYR
Formadores.
F 6HFWRUHFRQyPLFR
Comércio aliment ar, vest uário-calçado e elect robazar.

G 7LSRORJLDGHVXSRUWH
CD-ROM com slides no Format o PowerPoint 2000.

H 'LPHQVmR
1.000 Slides.

I  2EMHFWLYRVGRUHFXUVR
Orient ar as apresent ações t emát icas nas sessões de f ormação.

(VWXGRGH([HFXomRGH5HFXUVRV)RUPDWLYRV






ZZZLQIRUWHFSW

J 6tQWHVHGRVFRQWH~GRVDGHVHQYROYHU
Serão desenvolvidas apresent ações com conj unt os de slides para os t emas a seguir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Benchmarking
Market ing
Gest ão Comercial
Cont rolo de Gest ão
Gest ão Administ rat iva e Financeira
Gest ão de Recursos Humanos
Compet it ividade
At endiment o e Fidelização de Client es
Negociação
Gest ão do Pont o de Venda
Qualidade
Produt ividade
Inovação
Liderança
Parcerias
Logíst ica e Gest ão de St ocks
Est rat égia

K 0HWRGRORJLDGHDSOLFDomR
A serem ut ilizados nas acções format ivas.

(VWXGRGH([HFXomRGH5HFXUVRV)RUPDWLYRV






ZZZLQIRUWHFSW

L  5HTXLVLWRVRXHVSHFLILFDo}HVGHFDUiFWHUWpFQLFR
Os Slides serão desenvolvidos em PowerPoint 2000 no f ormat o A4 paisagem e deverão cont er no mínimo as seguint es
informações:
- Cabeçalho
- Logót ipo da ent idade financiadora
- Tít ulo da acção de formação
- Tema principal
- Rodapé
- Número de slide
- Dat a
- Cont eúdo pedagógico
Especificações Técnicas:
•
•
•
•
•

Ficha Técnica
Índice
Int rodução
Obj ect ivos
Guia de Exploração

(VWXGRGH([HFXomRGH5HFXUVRV)RUPDWLYRV






ZZZLQIRUWHFSW

&ROHFWkQHDGH7UDQVSDUrQFLDV $FHWDWRV 
D ÉUHDWHPiWLFD
Gest ão de empresas do comércio t radicional da Região Aut ónoma da Madeira.
E 3~EOLFRDOYR
Formadores.
F 6HFWRUHFRQyPLFR
Comércio aliment ar, vest uário-calçado e elect robazar.

G 7LSRORJLDGHVXSRUWH
Acet at os.

H 'LPHQVmR
700 Acet at os.

I  2EMHFWLYRVGRUHFXUVR
Orient ar as apresent ações a serem realizadas nas sessões de formação.

(VWXGRGH([HFXomRGH5HFXUVRV)RUPDWLYRV






ZZZLQIRUWHFSW

J 6tQWHVHGRVFRQWH~GRVDGHVHQYROYHU
Serão desenvolvidas apresent ações com conj unt os de acet at os para os t emas a seguir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Benchmarking
Market ing
Gest ão Comercial
Cont rolo de Gest ão
Gest ão Administ rat iva e Financeira
Gest ão de Recursos Humanos
Compet it ividade
At endiment o e Fidelização de Client es
Negociação
Gest ão do Pont o de Venda
Qualidade
Produt ividade
Inovação
Liderança
Parcerias
Logíst ica e Gest ão de St ocks
Est rat égia

K 0HWRGRORJLDGHDSOLFDomR
A serem ut ilizados nas acções format ivas.

(VWXGRGH([HFXomRGH5HFXUVRV)RUPDWLYRV






ZZZLQIRUWHFSW

L  5HTXLVLWRVRXHVSHFLILFDo}HVGHFDUiFWHUWpFQLFR
Os acet at os serão desenvolvidos em PowerPoint 2000 no f ormat o A4 paisagem e deverão cont er no mínimo as seguint es
informações:
- Cabeçalho
- Logót ipo da ent idade financiadora
- Tít ulo da acção de formação
- Tema principal
- Rodapé
- Número de slide
- Dat a
- Cont eúdo pedagógico
Especificações Técnicas:
•
•
•
•
•
•

Ficha Técnica;
Índice;
Transparências;
Obj ect ivos;
Bibliografia;
Guia de Exploração.

(VWXGRGH([HFXomRGH5HFXUVRV)RUPDWLYRV






ZZZLQIRUWHFSW

%LEOLRJUDILD
D ÉUHDWHPiWLFD
Gest ão de empresas do comércio t radicional da Região Aut ónoma da Madeira.
E 3~EOLFRDOYR
Todos os pot enciais ut ilizadores dos recursos format ivos disponibilizados pelo Cent ro de Recursos em Conheciment o,
nomeadament e formadores.
F 6HFWRUHFRQyPLFR
Comércio aliment ar, vest uário-calçado e elect robazar.

G 7LSRORJLDGHVXSRUWH
Escrit o.

H 'LPHQVmR
150 Páginas.

I  2EMHFWLYRVGRUHFXUVR
Orient ar as pesquisas sobre os diversos assunt os relacionados com a gest ão das empresas do comércio t radicional da Região
Aut ónoma da Madeira.

(VWXGRGH([HFXomRGH5HFXUVRV)RUPDWLYRV






ZZZLQIRUWHFSW

J 6tQWHVHGRVFRQWH~GRVDGHVHQYROYHU
Para t odos os t emas considerados, a bibliografia será apresent ada com a est rut ura a seguir:
•
•
•
•

Tít ulo de Obras
Link’ s da Int ernet
Vídeos
Art igos e t rabalhos publicados

K 0HWRGRORJLDGHDSOLFDomR
A bibliografia deverá est ar disponível nos espaços adequados e dist ribuída aos formandos e formadores.
L  5HTXLVLWRVRXHVSHFLILFDo}HVGHFDUiFWHUWpFQLFR
A bibliografia será desenvolvida em conformidade com as normas t écnicas de âmbit o int ernacional.
Especificações Técnicas:
Ficha Técnica:
Índice:
Int rodução:
Obj ect ivos:
List a Bibliográfica Normalizada:
• Geral (por unidade de formação)
• Específica (por cont eúdo t emát ico)
• Ficha de Leit ura
•
•
•
•
•
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$FWLYLGDGHVGH'LVVHPLQDomR'LYXOJDomR
A GLVVHPLQDomR H GLYXOJDomR dos recursos e mat eriais pedagógicos desenvolvidos no âmbit o do Proj ect o deverão ser
asseguradas pelo &HQWUR GH 5HFXUVRV HP &RQKHFLPHQWR (CRC) da RAM at ravés dos seus inst rument os próprios de
comunicação com o sect or.
A Infort ec propõem-se a ef ect uar GXDVVHVV}HVS~EOLFDVSDUDDSUHVHQWDomRGRVUHFXUVRV aos diferent es DJHQWHVGRVHFWRU.
Numa primeira sessão serão convidados os agent es ligados aos organismos públicos, associações comerciais e sindicais afect os
ao sect or. Na segunda sessão a Infort ec apresent ará o programa aos SRWHQFLDLV XWLOL]DGRUHV (enquant o f ormadores) dos
recursos-pedagógicos bem como às empresas comerciais do sect or.
O propósit o dest as acções visa a ampla divulgação dos recursos pelo Público-Alvo dos mesmos. Nest as acções será ent regue
informação que responderá às seguint es quest ões:
•
•
•
•
•

2QGH posso aceder aos Recursos-pedagógicos?
&RPR posso aceder aos Recursos-pedagógicos?
2TXHSRVVR obt er nas acções de f ormação? (Benefícios para os f ormandos, empresas, formadores)
Como poderão ser HVWUXWXUDGDVDVDFo}HVGHIRUPDomR?
3RUTXHGHYRDVVLVWLU e enviar colaboradores a assist ir a f ormações desenvolvidas com est es recursos?
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0HWRGRORJLDGH$FWXDOL]DomR
Os recursos e mat eriais pedagógicos desenvolvidos no âmbit o do Proj ect o, serão concebidos t endo em cont a não só o hist órico
das boas prát icas do sect or como t ambém as t endências relat ivament e à área t emát ica considerada. Assim, poderão
event ualment e necessit ar de act ualizações, e, nest e caso, devem ser revist os em conformidade com met odologia indicada.
As event uais act ualizações serão facilit adas pela modularidade dos cont eúdos dos recursos e mat eriais pedagógicos que t erão
a HVFDELOLGDGHFRPRXPDGLUHFWUL]GHFRQFHSomR.
Sugere-se, de um modo geral, o regist o das observações e sugest ões de melhoria, pelos ut ilizadores, em cada aplicação dos
recursos em fichas padronizadas que a Inf ort ec irá conceber e que serão ent regues a t odos os ut ilizadores dos recursos
(Formandos e Formadores), em part icular os diversos parceiros do proj ect o. A informação recolhida deve ser
convenient ement e cent ralizada t rat ada e divulgada pelo Cent ro de Recursos em Conheciment o (CRC) da RAM j unt o de t odos
os int eressados que no fut uro venham a ut ilizar os referidos recursos.
As alt erações aos cont eúdos originais dos recursos e mat eriais pedagógicos desenvolvidos no âmbit o do Proj ect o, só poderão
ocorrer mediant e aprovação, por escrit o, da INFORTEC.
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&DQGLGDWXUDD)LQDQFLDPHQWR
A Infort ec, sendo uma ent idade formadora acredit ada pelo INOFOR, compromet e-se a submet er à D.R.F.P. uma candidat ura
para a Concepção, Produção e Edição de Recursos e Mat eriais Didáct icos para os sub-sect ores indicados, no âmbit o da medida
1.5 – Compet ências Humanas e Equidade Social, do Programa Operacional Plurifundos.
Os recursos a conceber est ão enquadrados no modelo apresent ado nest e est udo.
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