
    
 

 

 

 
 

 
ADRITEM – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL INTEGRADO DAS TERRAS DE SANTA MARIA 

Centro Cívico Justino Portal – 1º andar, Largo Justino Portal; 3700-616 Cesar - Oliveira de Azeméis 
TEL (+351) 256 878 230 | Fax (+351) 256 898 088 | Email: adritem@adritem.pt  

 

 

 

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 formativa referente ao 

projeto n.º 087652/2012/31, 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, em 

função da aplicação do critério da qualidade das propostas apresentas, através da avaliação 

curricular e da experiência nas áreas científicas e técnicas das competências a desenvolver, o 

órgão competente deliberou, por unanimidade, confirmar a adjudicação de Serviços de 

Consultoria, à empresa FZ AGROGESTÃO - Consultoria em Meio Rural, Lda. 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 várias áreas (selecionados de acordo 

com a atividade e as necessidades mais específicas da empresa). Na sequência da seleção das 

empresas para o programa de Consultadoria e 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.  

 

 

http://www.airo.pt/Programa_de_FormacaoAccao_para_PME

