
 

 

Designação do projeto | Projeto Autónomo Formação De Heus 2020 

Código do projeto | POCI-03-3560-FSE-047559 

Objetivo principal | Promoção da sustentabilidade e da qualidade do emprego e apoio à mobilidade 

dos trabalhadores. 

Região de intervenção | Alentejo e Norte 

Entidade beneficiária | De HEUS – Nutrição Animal, SA. 

Data de aprovação | 11-08-2020 

Data de início: 09-11-2020 

Data de conclusão: 26-02-2022 

Custo total elegível: 95.586,82 EUR 

Apoio financeiro da União Europeia| Incentivo FSE não reembolsável – 47.793,41 EUR 

 

Objetivos vs Resultados alcançados |  

 

A formação profissional é vista na De Heus -Nutrição Animal, S.A., como um importante veículo de 

valorização, quer para o trabalhador quer para a própria empresa. 

 

Este projecto de formação a realizar é adaptado às especificidades das funções exercidas e da área de 

atuação da empresa, sendo o foco o desenvolvimento de competências técnicas a abranger (soft skills), 

competências essas, transversais e essenciais para o relacionamento do colaborador com todos os que o 

rodeiam, garantindo a atualização e/ou aquisição de conhecimentos como a mudança de mentalidades e de 

processos e novas estratégias de inovação. 

 

Entre os benefícios que advêm do investimento na formação e consequente valorização dos colaboradores, 

é importante destacar: 

- Aumento significativo da produtividade e rentabilidade de colaboradores que tenham frequentado 

ações de formação de qualidade e adaptadas às funções que desempenham; validação de 

conhecimentos dos colaboradores, contribuindo para o aumento da sua auto-estima e da sua auto-

imagem enquanto profissionais capazes de desenvolver a empresa e de a levar ao sucesso 

- A atualização e reciclagem de conhecimentos, como forma de garantir que as metodologias 

utilizadas acompanham a evolução natural dos meios de atuação 

- Diferenciação dos profissionais/colaboradores, considerando que os mais habilitados 

profissionalmente são promovidos e conseguem ver o seu salário aumentado; 



 

Os resultados a alcançar com a formação profissional refletida nesta operação passará pela: 

 Transmissão de Informações no aumento conhecimento das pessoas; Informações sobre a 

organização seus produtos e/ou serviços, políticas e diretrizes, regras e regulamentos e seus clientes 

 Desenvolvimento de Habilidades ao Melhorar as habilidades e destrezas; 

 Habilitar para a execução e operação de tarefas, utilização de equipamentos, máquinas, ferramentas 

 Desenvolvimento de atitudes ao desenvolver ou modificar comportamentos, Mudança de atitudes 

negativas para atitudes favoráveis, de conscientização e sensibilidade com pessoas, com os clientes 

internos e externos 

 Desenvolvimento de conceitos ao elevar o nível de abstração; 

 Desenvolver ideias e conceitos para ajudar as pessoas a pensar em termos globais e amplos. 

 

Os resultados a Alcançar na Estratégia da empresa passará por: 

 Melhor Produtividade 

A De Heus espera alcançar uma melhoria significativa da sua produtividade. Este será um processo gradual 

que será colmatado da seguinte forma: à medida que os problemas forem detetados também diferentes 

técnicas começarão a ser aplicadas para obter uma resolução definitiva para esta questão. A partir daí, 

procura-se garantir que o problema não volta a acontecer, fortalecendo o processo de produção e 

prevenindo a reincidência. Como resultado, a produtividade vs qualidade do produto será melhorada 

através de: Melhor Produtividade. 

 

 Maior Eficiência 

Redução de mão-de-obra não qualificada; Gestão facilitada, Participação total da empresa; Melhoria do 

ambiente de trabalho. 


