
DIAGNÓSTICO DE COMPETÊNCIAS EM PME 

 

O que é 

O Diagnóstico de Competências em PME 
(DC PME) é uma ferramenta de 
autoavaliação, que permite às empresas 
avaliar o nível das suas competências para a 
formulação e execução de estratégias de 
crescimento sustentáveis. 

A quem se destina 

Pequenas e médias empresas (PME). 

Objetivos 

Fornecer às PME um modelo estruturado de 
avaliação, que lhes possibilite uma reflexão 
sobre as suas competências e capacidades 
em vários domínios da sua atividade e 
suporte a elaboração de um Plano de 
Melhoria de Competências. 

Estrutura 

O diagnóstico é composto por dez áreas 
competências-chave, avaliadas por trinta e 
três capacidades distintas.  

Modelo de avaliação 

Cada área de competências é constituída por 
um conjunto de capacidades, associadas a 
boas práticas empresariais que constituem o 
referencial de avaliação. Relativamente a 
cada uma destas capacidades, a empresa 
utiliza uma escala de 0 (nada concretizado) a 

5 (totalmente concretizado), para se 
autoavaliar. 

O modelo de avaliação do diagnóstico tem 
por base a atribuição de uma pontuação a 
cada competência-chave e respetivas 
capacidades, de acordo com a sua 
relevância para o desenvolvimento de um 
negócio sustentável. A autoavaliação será 
complementada com a indicação das 
evidências que fundamentam as respostas 
da empresa. 

Autoavaliação 

O DC PME deverá ser realizado pela equipa 
de gestão da empresa e a autoavaliação 
poderá contar com a participação dos 
responsáveis pelas áreas de competências 
em análise. 

Resultados 

Após a realização do DC PME, a empresa 
obtém um relatório com os resultados da 
autoavaliação efetuada e a indicação das 
competências e capacidades a reforçar. Este 
relatório será a base da elaboração de um 

Plano de Melhoria de 
Competências  por parte da 
empresa, com a assistência do 
IAPMEI. 

DC PME online 

O DC PME encontra-se 
disponível numa plataforma 
online à qual as empresas 
podem aceder através do link: 

http://webapps.iapmei.pt/DiagPME  

Para mais informações 

Contacte-nos através do seguinte endereço 
de correio eletrónico: 

competencias@iapmei.pt  


