
 
 

 
 
 

 

Projeto n.º POCI-03-3560-FSE-040237 

Designação do Projeto: Projeto Autónomo de Formação 

Apoio no âmbito do Sistema de Incentivos 

Objetivo principal: Promover o emprego e apoiar a mobilidade laboral 

Região de intervenção: Oliveira de Azeméis 

Entidade beneficiária: Simoldes Plásticos, S.A. 

 

 

Data de aprovação: 01/03/2019 

Data de início: 13/05/2019 

Data de conclusão: 31/12/2021 

Custo total elegível: 341.356,26€ 

Apoio financeiro da União Europeia: FSE - 77.150,00€ 

 
 
 
Descrição do projeto: 
A introdução de novas tecnologias, processos produtivos e equipamentos bem como a entrada 
em novos mercados provoca várias alterações ao nível organizacional e funcional tornando 
muito importante o reforço de competências e a aquisição de novas qualificações dos 
colaboradores por via da implementação de planos de formação iniciais e contínuos que 
permitam a otimização na utilização dos novos equipamentos e o domínio dos novos processos 
produtivos garantindo-se o rendimento e eficiência operacional, a qualidade do produto final 
bem como a consolidação da expansão em novos mercados. 
O presente plano de formação foi delineado tendo em consideração as necessidade 
específicas dos recursos humanos (do quadro atual e novas admissões) em especial para as 
áreas produtivas, logística, manutenção e engenharia de processo no sentido da integração 
dos novos modelos industriais. 
 
Objetivos: 
O projeto de formação visa objetivos de inovação e competitividade, através da qualificação 
específica dos trabalhadores da empresa em domínios relevantes para a estratégia de 
inovação da empresa, para a reorganização e melhoria das capacidades de gestão da 
empresa, de comunicação com fornecedores, clientes e equipas de trabalho. 
 
 
  



Atividades - Plano de formação aprovado 
 

Curso 
Nº 

ações Horas/ação N.º colaboradores 

5S's 3 20 45 

Alemão técnico 2 50 30 

Comunicação interpessoal e assertividade 3 20 45 

Francês técnico 2 50 30 

Gestão de conflitos 3 20 45 

Gestão de stocks e matérias-primas 2 20 30 

Inglês técnico 2 50 30 

Introdução aos requisitos da ISO 14001:2015 6 20 90 

Introdução aos requisitos da ISO 9001:2015 3 20 45 

Liderança e Gestão de equipas 3 20 45 

Manutenção industrial (Equipa de manutenção) 2 20 30 

Metodologia de resolução de problemas 3 24 45 

Redução de tempos de setup 9 20 135 

TPM - Manutenção de primeiro nível de equipamentos 3 24 45 
 
 
 
Taxa de execução 
 

 
 
 

39%

48%

39%

Nº ações Horas N.º colaboradores

Execução a 31-12-2020


