FALANDO SOBRE COMPETÊNCIAS
Competências, actualmente, significam habilidade para
desempenhar tarefas específicas, acções ou funções, com
sucesso. Diferentes empregos requerem diferentes competências. As competências ajudam-nos a descrever o trabalho – a criar o perfil da função. Quando sabemos quais
as competências que são necessárias ou desejáveis para de-

terminado tipo de trabalho, facilmente encontramos a pessoa certa para o lugar.Durante a implementação deste projecto, o partenariado identificou 12 competências gerais e
6 competências específicas, que são importantes para os
gestores e empresários atingirem o sucesso. Todas as competências foram testadas em todos os países parceiros. Depois de testado com recurso à análise psicométrica,
foram seleccionadas as competências mais
importantes para os gestores e para os
empresários das PME’s. A ferramenta
inclui todos os reconhecimentos
e todas as melhorias
efectuadas durante
a investigação.

A IMPORTÂNCIA DAS
COMPETÊNCIAS PARA AS PME´S

USO DA FERRAMENTA – TRAGA OS
BENEFÍCIOS ATÉ AO SEU TRABALHO!

As condições actuais da globalização dos negócios obrigam as empresas já existentes a tornarem-se mais e mais
competitivas. As competências requeridas para a sobrevivência e para o crescimento das empresas constituem
um dos assuntos principais nos nossos dias. As pequenas
e médias empresas (PME) são mais flexíveis, contudo
mais vulneráveis no mercado competitivo do que as
grandes empresas. Tudo isto obriga as PME’s a empregar pessoas competentes, especialmente os gestores. Os
investigadores sugerem que a gestão é um factor crucial
para o sucesso ou fracasso das empresas. Para desenvolver esta operação até ao seu nível mais elevado, as
PME’s precisam de empregar gestores que estejam muito
motivados e concentrados na implementação efectiva
dos objectivos da empresa. O gestor moderno deve ser
“empowered” pela inovação, auto-confiança e persistência. Ele/Ela deve possuir competências de planeamento,
tomada de decisão, liderança, finanças, legislação e competências de regulação, competências sobre mercado e
marketing, logística e produção.
O gestor deve ser colaborativo e saber recrutar e motivar os trabalhadores e, bem assim, desenvolver as suas
competências.
Ele deve estar preparado para aceitar um grau de risco
razoável e ser excelente na resolução de problemas.

• A ferramenta é um instrumento gratuito de testar as competências do empresário e do gestor;
• É apropriada para empresários e gestores nos sectores
económicos e do governo;
• Pode testar 8 competências gerais e 7 específicas importantes
para o sucesso pessoal e profissional;
• A ferramenta é clara e fácil de usar;
• É uma ferramenta portátil (porta USB);
• Pode usá-la on line ou off-line;
• Atinge os resultados em apenas alguns minutos;
• A ferramenta mostra as suas vantagens e pontos fracos;
• Apresenta algumas recomendações para ultrapassar os pontos fracos;
• Contém um manual de utilizador;
• A ferramenta pode ser actualizada e disseminada;
• Está disponível na sua língua de origem.

A PARCERIA
A parceria actual integra 5 organizações de 5 países diferentes. Duas delas integraram já uma parceria anterior (Projecto ASTRA): OIC Poland Foundation e Syntra West.
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania
Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”
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ul. Gospodarcza 26
20-213 Lublin
Polska
ewelina.iwanek@ oic.lublin.pl
http://www.oic.lublin.pl/
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Syntra West vzw
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Spoorwegstraat 14
8200 Brugge
Belgia
e-mail: aline.nissenne@ syntrawest.be
http://www.syntrawest.be/
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GEA College PIC d.o.o.
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Dunajska cesta 156,
1000 Ljubljana
Słowenia
e-mail: majda.gartner@ gea-college.si
http://www.gea-college.si/
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Rhredes – Educação, Formação
e Consultoria, Lda.
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Rua Adriano Pinto Basto, nº 228, 2º
andar, sala 9
4760-114 Vila Nova de Famalicão
Portugal
e-mail: rhredes@sapo,pt

O Projecto M-ASTRA foi desenvolvido com o apoio da União
Europeia. O conteúdo deste projecto não reflecte, necessariamente, a posição da União Europeia ou da Agência Nacional,
Fundación de Estudios e
nem envolve qualquer responsabilidade da sua parte. wêêêêêêw
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Severino Riveiro Tomé, 9
15702, Santiago de Compostela
A Coruña
España
e-mail: proxectoseuropeos@fesan.org
Projects web page

http://www.oic.lublin.pl/competencelevel/aims_en.html

NÍVEIS DE
COMPETÊNCIA DOS
GESTORES DE PME
(M-ASTRA)

