
 
 
 
 
Designação do projeto | PROJETO AUTONOMO DE FORMAÇÃO LOMM2020 
Código do projeto | POCI-03-3560-FSE-47354 
Objetivo principal | Promoção da sustentabilidade e da qualidade do emprego e apoio à mobilidade 
dos trabalhadores. 
Região de intervenção | Centro 
Entidade beneficiária |.LOMM - MOBILIÁRIO METÁLICO, LDA 
Data de aprovação |14-07-2020 
Data de início: 02-11-2020 
Data de conclusão: 11-02-2022 
Custo total elegível: 136.843,20EUR 
Apoio financeiro da União Europeia | Incentivo FSE não reembolsável – 66.643,20EUR 
 
Objetivos vs Resultados alcançados | A formação foca-se no aumento da qualificação dos empresários e 

demais colaboradores em domínios relevantes para a estratégia de inovação  da empresa (por via dos 

Clientes),    no aumento das capacidades para encetar processos de mudança e inovação.  

Neste desígnio, o Plano proposto visa qualificar os ativos da LOMM, dotando-os de competências técnicas 

e comportamentais imprescindíveis à competitividade, potenciando o desenvolvimento de atividades 

produtivas mais intensivas em conhecimento e criatividade e com forte incorporação de valor acrescentado. 

Visa capacitar os colaboradores para otimizar as suas competências no âmbito da estratégia de crescimento. 

Os resultados a alcançar com a formação profissional refletida nesta candidatura 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 LOMM espera alcançar uma melhoria significativa da sua produtividade.  

Como resultado, a produtividade vs qualidade do produto será melhorada através de: Melhor Produtividade; 

Maior eficiência; Investir em mão-de-obra qualificada; Gestão facilitada; Participação total da empresa; 

Melhoria do ambiente de trabalho; Investir no Planeamento e Controlo da Produção. 


