MELHOR TURISMO 2020
No âmbito da aprovação da candidatura pelo POCI – Programa Operacional Competitividade e
Internacionalização, Tipologia de Operação Formação-ação – “candidatura nº POCI-03- 3560-FSE- 000263”, a
IDSET – Associação Portuguesa para a Inovação e Desenvolvimento irá desenvolver um conjunto de intervenções
de consultoria e formação em empresas.
Identificação e Enquadramento do Projeto:
Aviso: POCI-60-2016-05.
Projeto nº: POCI-03-3560-FSE-000263.
Programa Operacional: Programa Operacional Competitividade e Internacionalização.
Fundo: FSE – Fundo Social Europeu.
Eixo Prioritário: Promoção da sustentabilidade e da qualidade do emprego.
Objetivo temático: Promoção e sustentabilidade e da qualidade do emprego e apoiar a mobilidade laboral.
Prioridade de Investimento: Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à mudança.
Tipologia da Operação: MELHOR TURISMO 2020.
Organismo Intermédio: C.T.P. – CONFEDERAÇÃO DO TURISMO PORTUGUÊS.
Montantes Envolvidos:
Financiamento Aprovado: € 370.250,90.
Financiamento Público: € 333.225,81.
Regiões de Intervenção:
O presente projeto poderá ser desenvolvido nas regiões Norte, Centro e Alentejo.
Objetivo:
O Programa visa uma intervenção estruturada em conjuntos de PME às quais apresenta soluções comuns e
coerentes face a problemas e oportunidades a explorar no quadro dessas empresas. Os objetivos gerais do
Programa, entre outros, são os de aumentar a capacidade de gestão das empresas participantes com o objetivo
de promover a reorganização, a inovação e a mudança, bem como a qualificação dos seus recursos humanos em
domínios relevantes.
O programa visa, através da sua intervenção nas PME do turismo, modernizar os modelos de negócio, a
organização e as práticas de gestão; diversificar a oferta e contribuir para a afirmação de Portugal como destino
turístico de referência; referenciar Portugal como destino reconhecido pela qualidade e excelência dos seus
serviços turísticos.
Áreas Temáticas do Projeto

Metodologia formativa:
A formação-ação é uma intervenção com aprendizagem em contexto organizacional e que mobiliza e internaliza
competências com vista à persecução de resultados suportados por uma determinada estratégia de mudança
empresarial. Os tempos de formação e de ação surgem sobrepostos e a aprendizagem vai sendo construída
através do desenvolvimento das interações orientadas para os saberes-fazer técnicos e relacionais.
Trata-se de uma metodologia que implica a mobilização em alternância das vertentes de formação (em sala) e
de consultoria (on the job).

Duração da Intervenção:

Entidades Beneficiárias:
No Programa de Formação-Ação “Melhor Turismo 2020” são consideradas Entidades Beneficiárias as micro,
pequenas e médias empresas do turismo, integradas nas CAE 55, 56, 77, 79, 82, 91, 93 e 96.
O Programa “Melhor Turismo 2020” considera as empresas até 50 trabalhadores os seus principais grupos-alvo.

