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Identificação e Enquadramento do projeto 

Aviso: 30/SI/2015 
Projeto nº: POCI-02-0853-FEDER-017155 
Programa Operacional: Programa Operacional Competitividade e Internacionalização, 
Programa Operacional Regional de Lisboa, Programa Operacional Regional do Algarve 
Fundo: FEDER 
Eixo Prioritário: Reforço da competitividade das PME 
Objetivo temático: Reforçar as capacidades de organização e gestão das PME 
Prioridade de Investimento: A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços. 
Tipologia da operação: Qualificação e inovação das PME 
 

Montantes Envolvidos 

Custo Total elegível:  2.835.483,42 
Comparticipação: FEDER  
Data de Início do projeto: 01-05-2016 
Data de Fim do projeto: 28-07-2018 

Síntese do projeto 

O projeto «PP-People and Performance», visa apoiar 106 empresas a nível nacional 
que tenham como objetivo melhorar o seu desempenho, reforçando as capacidades 
de gestão, estabelecendo estratégias e objetivos que permitam monitorizar e 
acompanhar desempenhos ao nível da gestão e dos recursos humanos. As ações 
previstas contemplam o diagnóstico estratégico para aplicação de modelos e 
ferramentas de análise estratégica, implementação de um modelo de controlo de 
gestão e monitorização de KPI’s, avaliação de resultados com planos de ação com 
medidas corretivas e preventivas, a conceção e implementação do modelo de 
avaliação e desemprenho e a implementação integrada do controlo de gestão e 



avaliação de desempenho. Algumas das empresas aderentes propõem-se ainda a 
adquirir equipamentos informáticos e softwares específicos para a implementação dos 
novos sistemas de gestão. Está ainda previsto workshops temáticos, atividades de 
sensibilização e divulgação, atividades de avaliação de impacto, estudos de 
Benchmarking e atividades de divulgação de resultados e de disseminação de boas 
práticas. 

Descrição e objetivos do Projeto 

O projeto “People and Performance” visa apoiar as empresas (PME) na sua 
(re)Formulação Estratégica, na implementação de um modelo avançado de Controlo 
de Gestão e Avaliação de Desempenho. 

As empresas beneficiárias irão dispor de consultoria estratégica e de gestão que lhes 
permitirá definir objetivos, metas e programa de ações, criação de um dashboard com 
informação fidedigna e atualizada, com vista à monitorização do desempenho da 
organização nas suas várias dimensões e funções (comercial, produção, 
aprovisionamento, distribuição, financeira?) e à avaliação do desempenho dos seus 
colaboradores, gerando-se uma dinâmica de mudança, orientada para a obtenção de 
resultados e melhoria global de performance. Todo o projeto estará suportado em 
software de apoio à gestão e desmaterialização dos processos. 

Dependendo dos objetivos de desenvolvimento, complexidade dos processos de 
negócio e dimensão, as empresas têm à sua disposição 3 opções de adesão ao projeto: 

▪ Opção 1: Formulação Estratégica e Implementação do Controlo de Gestão; 
▪ Opção 2: Avaliação de Desempenho; 
▪ Opção 3: Formulação Estratégica e Implementação do Controlo de Gestão + 

Avaliação de Desempenho (intervenção integrada); 

Em cada opção, estão previstos 2 escalões de projeto: empresas até 40 trabalhadores 
e empresas acima de 40 trabalhadores. 

Na opção 1: Formulação Estratégica e Implementação do Controlo de Gestão, estão 
previstas 3 etapas de intervenção, focalizadas na Formulação Estratégica e 
Planeamento, na Implementação do Modelo de Controlo de Gestão e Monitorização 
de indicadores económicos/financeiros e KPI’s e na Avaliação de Resultados. 

Na opção 2: Avaliação de Desempenho, estão previstas igualmente 3 etapas de 
intervenção, focalizadas no Desenvolvimento do Modelo de Avaliação, na 
Implementação do modelo e na sua Operacionalização. 

Na opção 3: Formulação Estratégica e Implementação do Controlo de Gestão + 
Avaliação de Desempenho, estão previstas todas as etapas acima referidas para as 
opções 1 e 2, que serão desenvolvidas de forma integrada. 

O projeto permitirá, através da disponibilização de um plafond adicional, assegurar a 
aquisição de software específico para apoio à gestão e desmaterialização de processos, 



e acesso a informação do negócio em tempo útil. Neste âmbito, foram identificadas as 
seguintes tipologias de investimento: 

▪ Business Intelligence: para suportar total ou parcialmente o Modelo de 
Controlo de Gestão definido para a empresa; 

▪ Avaliação de desempenho: ferramenta para suporte da avaliação e gestão de 
desempenho das pessoas; 

▪ ERP: módulos adicionais, necessários para suportar a implementação do 
projeto na empresa, (Ex.: Contabilidade Analítica, Recursos Humanos, etc.). 

Como principais benefícios para as empresas aderentes, destacam-se: 

No âmbito da Formulação Estratégica Controlo de Gestão: 

▪ Definição e mapeamento da estratégia; 
▪ Definição de um modelo de negócio com objetivos e metas; 
▪ Definição de Planos de Ação para cada Área da Empresa / Unidade de Negócio; 
▪ Monitorização e acompanhamento do desempenho da organização; 
▪ Avaliação de resultados, definição e implementação medidas corretivas e 

preventivas; 

No âmbito da Avaliação de Desempenho: 

▪ Partilha da estratégia e dos objetivos da organização 
▪ Promoção de valores e comportamentos esperados 
▪ Melhoria da comunicação na empresa 
▪ Definição de objetivos de desempenho (claros e mensuráveis) 
▪ Identificação de necessidades de desenvolvimento e avaliação do potencial dos 

trabalhadores. 
▪ Informação que possibilite a diferenciação pelo mérito, facilitando a criação de 

sistemas de incentivos e recompensa, compreendidos por todos na 
organização. 
 

Metodologia  

O objetivo primordial do projeto People and Performance é a otimização do 
desempenho das empresas, de forma a garantir e incrementar a sua competitividade 
nos mercados em que atuam. Esta otimização só será possível pela garantia de eficácia 
e eficiência das suas metodologias de trabalho e pela inclusão de elementos 
diferenciadores, que possibilitem a adoção de uma cultura onde impere a gestão do 
risco, a criatividade e a inovação. 

O projeto People and Performance apresenta uma metodologia concebida para 
estimular a Inovação Organizacional em diversos setores de atividade, consolidar a 
capacitação institucional e potenciar a participação das PME aderentes nos circuitos de 
comercialização nacionais e internacionais, através da otimização de práticas de 
gestão. 



A abordagem de inovação a utilizar neste projeto, está associada à organização de 
respostas aos problemas e lacunas existentes e à identificação de oportunidades de 
desenvolvimento das PME, através da mobilização combinada de ações de consultoria 
e de apoio às empresas, e a todos os agentes que nela atuam. 

A intervenção de consultoria nas empresas engloba a definição de uma estratégia 
integrada e sistematizada para dinamização da Inovação Organizacional, com especial 
enfoque nos fatores críticos de sucesso de cada empresa. 

No que respeita à metodologia de intervenção nas empresas, existem 3 opções de 
participação no projeto, segregadas em 2 níveis, de acordo com o n.º de trabalhadores 
(> 40 ou < 40). 

Na sua estrutura, o projeto People and Performance encontra-se dividido em várias 
fases, de acordo com a opção escolhida, como descrito de seguida: 

Opção 1 - Formulação Estratégica e Implementação do Controlo de Gestão 

Etapa 1 - Formulação Estratégica e Planeamento 

▪ Análise e Diretrizes Estratégicas 
▪ Definição de Objetivos Estratégicos 
▪ Modelização do Negócio - definição da estrutura dos Centros de 

Responsabilidade 
▪ Definição de Objetivos anuais e plurianuais, por segmento de atividade 
▪ Elaboração de Orçamentos de Exploração, Investimento e Financeiros 
▪ Elaboração de Orçamentos anuais, por segmento de Atividade 

Outputs: Diagnóstico Estratégico; Sistema de Objetivos e Indicadores; Estrutura de 
Centros de Responsabilidade; Plano de Negócios Plurianual; Pacote Orçamental 
Completo (Exploração, Investimento, Financeiro); Fontes de Financiamento. 

 

Etapa 2 - Monitorização 

▪ Definição e Implementação do Modelo de Contabilidade de Gestão e de 
Controlo Orçamental 

▪ Monitorização de indicadores Económico-Financeiros 
▪ Monitorização de KPI’s por segmento de Atividade 

Outputs: Monitorização de Desempenho Organizacional; Tableau de Bord / Dashbord 
de monitorização de KPI’s 

 

 



Etapa 3 - Avaliação de Resultados 

▪ Identificação e análise das causas de desvios 

Outputs: Planos com medidas corretivas e preventivas; Planos de Contingência. 

 

Opção 2 - Implementação da Avaliação e Gestão do Desempenho 

Etapa 1 - Desenvolvimento do Modelo de Avaliação 

▪ Identificação de Competências e Objetivos 
▪ Identificação de Áreas e Perfis de Avaliação 

▪ Conceção do Modelo de Avaliação 
▪ Conceção do Modelo de Gestão de Desempenho 

Outputs: Reportório de Competências da Organização; Diretório de Perfis e Áreas de 
Avaliação; Manuais e Formulários de Suporte à Avaliação de Desempenho; Formulários 
de Suporte à Gestão de Desempenho. 

 

Etapa 2 - Implementação 

▪ Consultoria para implementação 
▪ Transferência de know-how específico para avaliadores, avaliados e 

utilizadores do sistema de Avaliação 
 

Etapa 3 - Operacionalização do Modelo 

▪ Aplicação das ferramentas de Avaliação (testes piloto) a um conjunto 
representativo de colaboradores (Auto e Hetero-avaliação, Avaliação 360°) 

▪ Relatórios de Avaliação 
▪ Planos de Desenvolvimento Individual 
▪ Planos de Formação 

Outputs: Ferramenta de operacionalização da Avaliação e Gestão de Desempenho 

 

Opção 3 - Formulação Estratégica e Implementação do Controlo de Gestão + 
Implementação da Avaliação e Gestão do Desempenho 

Realização de todas as etapas previstas nas opções 1 e 2. 



A intervenção de Consultoria, tal como anteriormente descrita, será desenvolvida da 
seguinte forma: 

Opção 1: 

< 40 trabalhadores: 104 horas 

> 40 trabalhadores: 176 horas 

Opção 2: 

< 40 trabalhadores: 128 horas 

> 40 trabalhadores: 184 horas 

Opção 3: 

< 40 trabalhadores: 224 horas 

> 40 trabalhadores: 320 horas 

Para permitir a aquisição de software específico, para apoio ao controlo de gestão e 
avaliação e gestão de desempenhos, a empresa poderá ainda aceder a um plafond 
adicional (custos individualizáveis). 

Financiamento 

- Taxa média de 52,99% 

Localização das Operações 

- Norte | Centro | Lisboa | Alentejo | Algarve 


