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Teve lugar no Hotel Axis Porto, no passado dia 25 de Maio, a
Sessão de Abertura do Programa de Formação-Acção Move PME, à
qual se seguiu o primeiro módulo de formação para empresários.
Como oportunamente noticiámos, esta iniciativa surgiu após a
aprovação de uma candidatura apresentada pela Apigraf, no
âmbito da Medida 3.1.1 do Quadro Comunitário de apoio POPHQREN, sendo co-financiada pelo FSE – Fundo Social Europeu.
Estas acções não acarretam custos para os associados da apigraf e
têm como alvo específico a área da gestão.

A abrir a Sessão, José Augusto Constâncio, Presidente da Direcção Executiva
da Apigraf, salientou a importância, hoje evidente, das empresas se
reestruturarem para poderem encarar o futuro com segurança, estando
convencido de que as acções a levar a efeito “pelo nosso parceiro
Mundiserviços vão dar algumas respostas a esta realidade.”
O Director do Museu Nacional de Imprensa / Jornais e Artes Gráficas, Luís
Humberto Marcos, convidado pela Apigraf para esta Sessão, realçou o papel
crucial da indústria gráfica ao longo dos séculos e no nosso quotidiano. Já
Inês Ferreira, da AIP-CCI, Organismo Intermédio no Projecto, referiu os
serviços prestados pela sua Associação e fez uma exposição detalhada sobre o
Programa Move PME, enquanto Amina Can, da Mundiserviços, indicou os
principais pontos da metodologia seguida neste Programa e as acções de
formação que ainda irão ser realizadas. Para Lopes de Castro, Presidente da
Direcção Executiva da Região Norte, “trata-se de uma iniciativa de tremenda
importância para os associados, propiciando formação de altíssimo nível e
sem custos para as empresas, não compreendendo como é que ainda há vagas

por preencher…”
Depois de todos os associados presentes expressarem as suas expectativas e
motivações para estas acções, procedeu-se à assinatura dos respectivos
Acordos de Adesão. Após um breve intervalo deu-se início ao primeiro módulo
de formação, o qual decorreu nessa tarde de 25 e durante todo o dia 26 de
Maio, sábado, subordinado ao título “Liderar e Gerir a Mudança”. Após o
jantar do dia 25, houve lugar ainda para um serão em grupo, no qual foi
apresentado o tema da internacionalização, a que se seguiu um animado
debate.
Cabe dizer também que o projecto contempla mais 4 módulos dirigidos a
empresários, para além da formação que irá ser ministrada nas empresas aos
quadros e demais trabalhadores.
	
  

