Projeto Formação-Ação Melhor Turismo 2020 – 2º Ciclo
Identificação e Enquadramento do projeto
Aviso

POCI-60-2019-10

Nº da Candidatura (Código Universal): POCI-03-3560-FSE-000505
Programa Operacional:
Programa Operacional Competitividade e
Internacionalização
Fundo:
Fundo Social Europeu
Eixo Prioritário:
Promoção da sustentabilidade e da qualidade
do emprego
Objetivo temático
Promover a sustentabilidade e a qualidade do
emprego e apoiar a mobilidade laboral
Prioridade de investimento:
Adaptação dos trabalhadores, das empresas e
dos empresários à mudança;
Organismo Intermédio (OI)
CTP – Confederação do Turismo Português
Tipologia de operação
Formação-Ação para PME
Natureza adjudicante do beneficiário: A Entidade não está abrangida pela legislação
nacional relativa à contratação pública –
contratação excluída.
Montantes Envolvidos





Custo total elegível: 203.654,50 €
Comparticipação FSE: 183.289,05€
Data prevista de início do projeto: 20-12-2019
Data prevista de fim do projeto: 30-11-2021

Objetivos
Reforçar a capacidade competitiva das empresas e a promoção do emprego no setor do
Turismo, concentrando a sua ação no apoio à consolidação e qualificação do tecido
empresarial do setor.
Metodologia:
A metodologia de Formação-ação é uma intervenção que implica a mobilização em alternância
das vertentes formação (em sala) e de consultoria (on the job), permitindo atuar quer ao nível
dos formandos (desenvolver competências nas diferentes áreas de gestão, dando resposta às
necessidades de formação existentes), quer ao nível da empresa (aumentar a produtividade, a
capacidade competitiva e a introdução de processos de mudança/inovação nas empresas).

Financiamento:
O projeto será financiado no âmbito do Novo Quadro Comunitário “Portugal 2020” até 90%
das despesas elegíveis, sendo os restantes 10% financiados pelas empresas.

Áreas Temáticas
1. Ciclo de Gestão de Microempresas
o Responder às necessidades das PME até 5 trabalhadores, com necessidade de
reforçar as competências de gestão;
o Temáticas a intervir: Capitalizar: otimização de recursos financeiros +
Economia Digital.
2. Ciclo de Planeamento
o Responder às necessidades das PME com mais de 5 trabalhadores, com
necessidade de melhorar o desempenho organizacional e a capacidade
competitiva das PME do setor através do desenvolvimento de competências
identificadas.
o Temática a intervir: Implementação de Sistemas de Gestão

Ciclo de Gestão Micro empresas
Ciclo Planeamento

Capitaliza: Otimização de
Recursos Financeiros
60 Horas

Temática
Economia
Digital
60 Horas

Implementação de
Sistemas de Gestão

Destina-se a empresas até 50 colaboradores sediadas na NUT II Centro, dos CAE:
49 – Transportes Terrestres
50 – Transportes por água
51 – Transportes aéreos
52 – Armazenagem e atividades auxiliares dos transportes
55 – Alojamento
56 - Restauração e similares
77 - Atividades de Alugueres
79 - Agências de viagem, oper. turísticos, outros serv. de reserva e ativ. Relacionadas
82 - Atividades de serviços administrativos e de apoio prestados às empresas
86 – Atividades de saúde humana
90 – Atividades de teatro, música, de dança e outras atividades artísticas e literárias
91 - Atividades das bibliotecas, arquivos, museus e outras atividades
93 - Atividades desportivas, de diversão e recreativas
96 - Outras atividades de serviços pessoais.

100 Horas

