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PUBLICITAÇÃO DO RESULTADO FINAL  

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA 

PROGRAMA DE FORMAÇÃO - AÇÃO PARA PME 

 

A ADRITEM – Associação de Desenvolvimento Rural Integrado das Terras de Santa Maria, no papel de 

entidade beneficiária do projeto aprovado no âmbito da Tipologia de Intervenção 3.1.1 - Programa de 

Formação - Ação para PME, vem pelo presente publicitar o resultado do convite lançado para o 

procedimento de aquisição de serviços de consultoria referente ao Projeto nº 102830/2014/31, 

aprovado no âmbito do referido Programa de Formação - Ação para PME, apoiada pelo Programa 

Operacional Potencial Humano (POPH), através do Organismo Intermédio – CAP, Confederação dos 

Agricultores de Portugal. 

No seguimento da análise das propostas recebidas e do subsequente processo de seleção, o órgão 

competente deliberou, por unanimidade, confirmar a adjudicação de Serviços de Consultoria à empresa 

CESAE – Centro de Serviços e Apoio às Empresas, baseada no facto de ser a proposta mais 

especializada e dirigida aos serviços de consultoria agrícola a contratar. 

 

O Programa Formação PME é um incentivo ao desenvolvimento das micro, pequenas e médias 

empresas, que envolve ações na própria empresa, sendo uma oportunidade para ter nas PMEs uma 

equipa de consultores e formadores especialistas em diferentes áreas técnicas, adequadas à atividade 

e necessidades das empresas agrícolas. Na sequência da seleção dos serviços de Consultoria  para o 

programa de Formação - Ação para PME, a ADRITEM pretende ainda assinalar o arranque das ações 

individualizadas, no terreno, e reforçar a importância da iniciativa no sentido de ser mais um estímulo 

às empresas, nomeadamente, às PME’s e formandos contemplados nesta edição, para implementação 

de novas estratégias de gestão, de forma a contribuir para o aumento da competitividade das 

empresas e para a dinamização do sector agrícola na região.  

 

 


