
 

Designação do projeto | PROJETOS AUTÓNOMOS DE FORMAÇÃO 

Programa Operacional Competitividade e Internacionalização, apoiada pelo FSE, nos 
termos do Aviso para Apresentação de Candidatura n.º 10/SI/2020 
 

Número do projeto | 113303 

Objetivo principal| OT 8 - Promoção da sustentabilidade e da qualidade do emprego 

e apoio à mobilidade dos trabalhadores 

Região de intervenção | CENTRO 

Entidade beneficiária | ARCH, S.A. 

Data de aprovação | 2021/07/26 

Data de início | 2021/09/13 

Data de conclusão | 2023/09/12 

Custo total elegível | 112.632,48€ 

Incentivo Final | 54.852,48€ 

Este plano de formação está estruturado em áreas-chave de competitividade da empresa, tendo como 

objetivo global, a adoção de práticas que conduzam a processos de mudança e inovação para o 

desenvolvimento de serviços e/ou produtos de alto valor, como fator de diferenciação e de estímulo à 

renovação e crescimento da ARCH. Assim, o plano de formação foi organizado em 5 grandes áreas com 

os seguintes objetivos: 

 Pessoas e Cultura Organizacional - manter equipas motivadas, envolvidas e comprometidas, 
responsabilizando-as e desafiando-as a fazer parte das tomadas de decisão; desenvolver em cada 
colaboradores um espírito empreendedor e de sentimento de pertença; 

 i4.0 e digitalização de processos criar competências digitais nas pessoas (literacia digital), capazes de 
apoiar a implementação e utilização de processos digitais, garantindo a segurança de dados e 
informação, tornando-os mais eficientes;  

 Melhoria Contínua e Eficiência Operacional – melhorar o desempenho e a produtividade laboral; 
melhorar a dinâmica das equipas, valorizando as diferenças individuais como forma de criação de 
valor e tornando-as, assim, mais ágeis e eficientes;  

 Gestão e Estratégia – criar equipas de conselheiros da marca ARCH Valadares, através do 
conhecimento profundo do produto das suas características e funcionalidades;  

 Marca, Mercado e Clientes – aumentar a satisfação dos clientes através de uma melhor a 
comunicação com o mercado;  

O objetivo deste projeto é, mais do que a transmissão de conhecimento, o estímulo para a aplicação 

desse conhecimento no posto de trabalho, marcando a diferença em situações do dia-a-dia da empresa. 

A avaliação da formação, no âmbito deste projeto, será realizada pela entidade formadora (certificada 

para o efeito). 

 


