CADERNO DE ORIENTAÇÕES

O Programa de Desenvolvimento Associativo - PDA tem como objetivo fortalecer a
representação sindical empresarial da Indústria, a fim de melhorar o ambiente de negócios e
ampliar a competitividade das empresas do setor.
1. SOBRE AS AÇÕES 2014
As ações do Programa de Desenvolvimento Associativo estão agrupadas em dois eixos:
EIXO 1 – Associa Indústria
São ações com o objetivo de estimular o associativismo em setores industriais, a fim de que as
micro e pequenas empresas possam identificar dificuldades e desafios comuns, e atuar de
forma coletiva, para buscar maior competitividade, com o apoio de sua representação
empresarial.
EIXO 2 – Avança Sindicato
São ações voltadas aos sindicatos, e tem como objetivos orientar e prover ferramentas para
estruturação, planejamento e gestão das entidades sindicais e desenvolver nos líderes e
executivos competências necessárias para uma gestão sindical eficiente.

2. REQUISITOS PARA EXECUÇÃO DAS AÇÕES
Para a execução das ações do eixo Associa Indústria caberá a FIESC, CNI e Sindicatos:
FIESC/CNI
Disponibilização do consultor e pagamento de suas despesas com hotel, passagens e
traslado;
Material didático do curso e de apoio (canetas, pastas, blocos, etc);
Convite eletrônico para auxiliar na divulgação.
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SINDICATOS
Estrutura para realização do curso e despesas de alimentação (coffee break);
Promover e divulgar os eventos visando mobilizar a sua base

3. FORMA DE PREENCHIMENTO E ENVIO DAS SOLICITAÇÕES
A Vice-Presidência Regional ou Sindicato deve manifestar interesse, preenchendo o anexo I –
Ficha de Solicitação.
A ficha de solicitação deverá ser encaminhada pelo Vice-Presidente Regional à
Unidade de Desenvolvimento Associativo – DEA, que após o recebimento irá
consolidar a demanda e entrará em contato para agendamento.
As solicitações serão atendidas desde que estejam disponíveis pela CNI e dependerão
da agenda dos consultores.
As solicitações serão avaliadas pela Unidade de Desenvolvimento Associativo da
FIESC que levará em conta o compromisso com o aumento do número de indústrias
associadas e os recursos orçamentários.
Publicações e qualquer outro meio de divulgação dos resultados dos projetos
realizados pelos sindicatos devem citar, obrigatoriamente, o apoio da FIESC, CNI e
SEBRAE quando for o caso.

4. APRESENTAÇÃO DAS SOLICITAÇÕES
As solicitações devem ser formuladas conforme modelo definido pela FIESC, em anexo, e
enviadas

pelo

Vice-Presidente

<dea.atendimento@fiescnet.com.br>

Regional

em

meio

eletrônico

para

até 07 de março de 2014.

o

e-mail

O período de

07/03/2014 a 11/03/2014 é reservado à análise da FIESC e à promoção de ajustes, pela
Federação. As ações poderão ser realizadas até novembro de 2014.
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