
 

 
 
 

FORMAÇÃO AÇÃO PARA PME – 2.º CICLO – FICHA DE PROJETO 
 
 

IDENTIFICAÇÃO E ENQUADRAMENTO DO PROJETO 
Aviso:                                                      POCI-60-2019-10 
Projeto nº:                                            POCI-03-3560-FSE-000606 
Programa Operacional:                  Programa Operacional Competitividade e Internacionalização 
Fundo:                                                    Fundo Social Europeu 
Eixo Prioritário:                                  Promoção e 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;  
Tipologia da operação:                    Formação-Ação para PME – 2.º Ciclo 
Organismo Intermédio:                  CTP – Confederação do Turismo de Portugal 

 
MONTANTES ENVOLVIDOS 
Custo Total elegível:                        186,389,94 € 
Comparticipação FSE:                     167,750,95 € 
Data de Início do projeto:              Fevereiro de 2020 
Data de Fim do projeto:                  Março   de  2023 

 
SÍNTESE 
O projeto destina-se a elevar a capacidade competitiva das micro e PME, associadas da ACDV, do setor do turismo, mediante um conjunto de ações 
de formação e consultoria que visam proporcionar um m e l h o r  desempenho das mesmas, através da otimização de metodologias e processos de 
modernização e inovação. 
O projeto tem como destinatárias 20 Micro e PME´s, exclusivamente do setor do turismo, com atividade no distrito de Viseu. 

 
ATIVIDADES (PLANO FORMATIVO) 
O programa Melhor Turismo 2020 será composto por 2 ciclos de intervenção: 
- Ciclo I - Gestão de Micro Empresas 
- Ciclo II - Planeamento 

 
O Ciclo  I - Gestão de  micro empresas apresenta uma duração de 60 horas, por cada área temática, e apresenta como áreas temáticas 
obrigatórias a 1) Capitalizar e a 2) Economia Digital. 

 
O Ciclo  II - Planeamento apresenta uma duração, por PME participante, de 100  horas e visa resolver problemas de gestão, organização e 
funcionamento previamente identificados e caraterizados, sustentados num exercício de diagnóstico, como etapa chave para o desenho e 
organização do processo de formação. 

 
 CICLOS DE INTERVENÇÃO 

 1 – GESTÃO DE MICRO EMPRESAS 2 - PLANEAMENTO 

ÁREAS TEMÁTICAS PMES Formandos Duração (h) PMES Formandos Duração 
(h) 

Capitalizar: Otimização de 
Recursos Financeiros 
 
 

 

 

20 52 60 - - - 

Economia Digital 20 50 60 10 28 100 

Gestão de Empresas Turísticas  - - - 15 43 100 

 
 
 
INDICADORES DE REALIZAÇÃO E DE RESULTADO  

Indicador Meta 

Trabalhadores apoiados em ações de formação em contexto empresarial 52 

PMEs apoiadas em programas de formação-ação 25 

Trabalhadores que se consideram mais aptos para a inovação e gestão após frequência da formação 90% 

Empresas que implementam planos de mudança organizacional associados à formação no total de empresas 90% 

 
 
 
 
 
 
 

 


