Designação do projeto | AVISO N.º 34/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE
Código do projeto |

POCI-03-3560-FSE-000128

Objetivo principal| Promover a Sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a mobilidade laboral
Entidade beneficiária | 500885494 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS FARMACIAS

Data de aprovação | 2017-01-17
Data de início | 2017-01-05
Data de conclusão | 2018-04-30

Custo total elegível | 460.054,05€
Apoio financeiro FSE | 414.048,65€
Incentivo Não Reembolsável | 414.048,65€

100%

Síntese do Projeto:
As necessidades de formação centram-se no Desempenho Organizacional e de RH e o objetivo é apoiar na área
económico-financeira,área comercial e MKT, área dos RH e área de Eficiência operacional. As áreas de formação serão
gestão financeira,comercial e MKT, gestão de RH e eficiência operacional.Estas áreas de intervenção pretendem
reforçar abordagens nas lacunas do sector tendo em conta os desafios. As farmácias terão de encarar a Gestão como
ferramenta de orientação estratégica. O farmacêutico enquanto gestor,deve ter conhecimento para criação de valor
das farmácias. Resultados:Melhoria do desempenho operacional das farmácias; Aumento de eficiência com
otimização da utilização dos sistemas de informação; Criação de rotinas de monitorização da atividade;Implementação
de modelos de gestão RH e avaliação de desempenho; Desenvolvimento de procedimentos gestão orçamental.Prevêse que 90% dos trabalhadores se considerem mais aptos para a inovação e gestão e 90% de empresas implementem
planos mudança organizacional.

Designação do projeto | AVISO N.º POCI-60-2019-12 - Formação de empresários e trabalhadores das empresas Formação-Ação para PME - 2º Ciclo

Código do projeto |

POCI-03-3560-FSE-000698

Objetivo principal| Promover a Sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a mobilidade laboral
Entidade beneficiária | 500885494 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS FARMACIAS

Data de aprovação | 2019-08-14
Data de início | 2019-12-09
Data de conclusão | 2022-12-07

Custo total elegível | 1.490.256,25€
Apoio financeiro FSE | 1.341.230,62€
Incentivo Não Reembolsável | 1.341.230,62€

50%

Síntese do Projeto:
O setor de saúde vive transformações profundas, geradas por fatores como a transição demográfica, alterações no
estilo de vida, mudanças nas causas de doença. Ao mesmo tempo, incorpora várias inovações. As organizações
precisam desenvolver competências que permitam absorver inovações que criem valor e gerem resultados. A temática
Gestão da Inovação irá permitir uma gestão efetiva do processo de Inovação. O objetivo é capacitar profissionais para
atuar nos pilares que suportam o processo de inovação: Pessoas, Estratégia, Processos, Recursos, alinhando com a
gestão estratégica de novos produtos, serviços ou clientes. A finalidade é reforçar a posição competitiva das farmácias.
no mercado. Resultados: reforço da posição da farmácia no mercado; realinhar a estratégia para a criação de valor;
aplicar princípios de gestão da inovação; aumentar a eficiência dos processos; implementar estratégias e planos de
ação para a inovação. Prevê-se que 90% dos trabalhadores se considerem mais aptos para a inovação e gestão e 90%
das empresas implementem planos mudança organizacional.

