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1. Enquadramento



Enquadramento
Gestão de Crise – Linhas orientadoras
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A metodologia do Programa P.R.E. tem como principal objetivo o apoio na recuperação económica 

das empresas do setor, por forma a potenciar a manutenção dos agentes económicos no mercado. 

Neste sentido, as medidas têm por base três pilares fulcrais:

Emergência

Modelo de necessidades 
prementes das empresas 
e de medidas urgentes no 
sentido de manter o 
negócio sustentável no 
curto espaço de tempo

Estabilização

Elencar de medidas que 
potenciem, para além das 

medidas de 
“emergência”, a 

estabilização do negócio, 
que pode passar por 

medidas excecionais de 
reestruturação

Recuperação Económica

Com base nas medidas de 
“emergência” e de 

“estabilização”, a necessidade 
de adoção de medidas que 
possibilitem a capitalização 

da empresa, por forma a 
potenciar ações de médio e 
longo prazo, potenciadoras 

da sustentabilidade do 
negócio 
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No âmbito do presente Programa “P.R.E.”, que tem como objetivo central a revitalização das 

empresas do setor, podem advir medidas que suportem a adaptação das empresas às diversas 

mudanças, tais como:

1Novas formas de trabalho

2 Novos modelos de comunicação 

3 Reformulação dos modelos de negócios

4 Capitalização da Empresa 
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• Evitar o encerramento do 
estabelecimento

• Estabilização e recuperação económica do 
negócio

Resultado 
esperado
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2. Metodologia



Metologogia
Onde estamos, para onde queremos ir?

.
(1) Caminho de 
partida

Qual o cenário atual?
Qual o posicionamento do 
negócio em termos 
estratégico, comercial e 
financeiros?

(2) Perceber as 
capacidades e 
competências 
necessárias para 
garantir as atividades
Como garantir a 
continuidade do negócio?
Quais as principais linhas 
de ação para a 
sustentabilidade?

(3) Desenho e 
otimização da 
estratégia futura?
Definir um plano e 
priorizar ações de acordo 
com os objetivos!
Otimização de recursos
Rever o plano comercial!
Redesenhar a 
distribuição!?
Como deliberar e diminuir 
riscos futuros?

(4) Implementar, 
Controlar e Medir o 
valor acrescentado e
Implementar, Monitorizar 
Controlar as ações a levar 
a cabo
Qual é a equipa 
(responsabilizar ações)?
Identificar impacto Pré e 
pós crise
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FASE A

Fase B
Fase C



Step by step
Modelo de intervenção

FASE A
Diagnóstico 

Empresarial e 
Linhas de ação

gerais

FASE B
Plano de 

recuperação 
económico-
financeiro

FASE C
Modelo de 

recuperação e 
acompanhamento

• Levantamento de informação na empresa

• Aplicação de modelo diagnóstico (micro)

• Definição das principais linhas de ação a desenvolver por forma a permitir a recuperação da 
empresa

• Com base no diagnóstico da Fase A, e mediante a escolha das melhores soluções (e 
possíveis), em sintonia com a empresa, desenvolvimento da estruturação do plano de 
recuperação económico e financeiro, como suporte às ações a levar a cabo

• Este plano, para além das fichas de ação que a empresa tem que implementar, define, 
em termos económico e financeiros, a projeção da viabilidade da empresa, com base nas 
premissas do plano

• Através das fichas de ação desenvolvidas na Fase B:
• Desenvolvimento dos modelos de implementação de cada uma das medidas;
• Apoio no acompanhamento da implementação dessas mesmas medidas de 

ação
• Estas medidas são ajustadas de acordo com o prazos de implementação e sua 

urgência:
• Medidas curto prazo (de viabilidade do negócio)
• Medidas médio longo prazo (de sustentabilidade e adaptabilidade do negócio)
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3. Diagnóstico



Âmbito de análise - diagnóstico

Fornecedores

Cliente

Produção

Comunicação

Pessoas

Processos e Procedimentos 
Internos

Produto

Localização

Cadeia de Distribuição

Estrutura da Empresa

Financeira
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4. Linhas de ação



Linhas orientadoras de ação

Linha de ação 1
Área de ação - exemplo

• Adesão a redes sociais no sentido de promover os 
produtos / serviços (de acordo com o 
posicionamento da empresa, a rede social a 
implementar será o Facebook)

Principais desafios

• Dinamização comercial junto dos potenciais 
clientes
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Adaptar & Resolver Ação

Modelo de 
Governance e Visão 
Estratégica

Gestão de Pessoas

Financeira

Clientes e Receitas

Cadeia de 
Abastecimento e 
Operações

• Face à diminuição do volume de vendas na ordem 
dos x%, a empresa terá que adotar o serviço de 
“Take Away” – com recolha no local e entrega ao 
domicílio

• Desenvolvimento da carta “Take Away”
• Negociação com os serviços de entrega ao domicílio
• Divulgação através das redes sociais

Tecnologias e Meios 
de Comunicação
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Linhas de ação
Resumo - exemplo



Contactos para a Adesão do Programa:

Votos de maiores sucessos

AHRESP: ana.sousa@ahresp.com

Turismo Centro Portugal - gabinete de apoio ao empresário: apoioaoempresario@turismodocentro.pt

https://ahresp.com/2020/09/programa-pre/

Mais informações em:

mailto:ana.sousa@ahresp.com
mailto:apoioaoempresario@turismodocentro.pt
https://ahresp.com/2020/09/programa-pre/

