Cofinanciado por:

Projeto N.º POCI-03-3560-FSE-000719

Designação do Projeto - Formação de empresários e trabalhadores das empresas - FormaçãoAção para PME - 2º Ciclo

Data de Início | 17-03-2020
Data de Conclusão | 30-09-2022

Custo total elegível | 223 690.80€
Apoio financeiro da União Europeia | FSE 201 321.72€
Apoio Privado | 22 369.08€

Promotor| Associação de Hotéis Rurais de Portugal
Localização| NUTS II Norte, Centro e Alentejo

Síntese do Projeto
Este projeto de formação-ação contempla ações de formação e consultoria ajustadas as
necessidades do setor e das empresas e que visa potenciar a aprendizagem em contexto
organizacional, contribuindo para mobilizar e internalizar conhecimento e competências nas
empresas, vitais para o alcance de resultados no âmbito de uma estratégia de mudança empresarial
orientada para o mercado global.

Objetivos
Em termos globais, o perfil de qualificação dos trabalhadores em estabelecimentos de TER revela
baixas habilitações académicas e/ou reduzidos níveis de frequência de formação em áreas ligadas à
atividade turística.
Com base no diagnóstico efetuado e nos dados recolhidos o projeto irá ser desenvolvido nas
seguintes áreas temáticas: Capitalizar: otimização de recursos financeiros, Economia digital,
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internacionalização, Sustentabilidade e responsabilidade ambiental e Gestão de empresas
turísticas. Com isto pretendemos atingir os seguintes objetivos:
•

Desenvolver competências técnicas de gestão e financeiras que fomentem uma atuação
mais esclarecida, diminuam e acautelem problemas de natureza financeira e promovam o
crescimento dos negócios;

•

Desenvolver modelos de gestão mais adequados;

•

Adotar um posicionamento mais competitivo no mercado nacional e internacional;

•

Definir uma estratégia e modelo de negócio adequados à realidade de cada entidade;

•

Dotar os formandos de competências básicas digitais;

•

Definir uma estratégia de marketing digital; - Intensificar a competitividade e
internacionalização das empresas beneficiárias;

•

Sensibilizar as empresas beneficiárias para a dinamização e promoção de boas práticas,
existindo uma troca de experiências

Resultados
Ao aumentar as qualificações do Recursos Humanos das empresas está-se a potenciar a
competitividade das mesmas através do aumento do conhecimento, desempenho, capacitação,
autoajuda, ambição, motivação de cada colaborador e contribuindo para a redução do
desemprego quer a curto, médio e longo prazo. E, no setor do turismo está-se a contribuir para o
melhoramento da qualidade e excelência dos serviços turísticos, tão característica do nosso país,
bem como para potenciar Portugal como um destino turístico de referência;
Este projeto de formação permitirá, também, reforçar em matéria de inovação os procedimentos
e processos associados a novas formas de saber fazer, dotando os formandos com conhecimentos
nesta matéria permitindo assim, tornar-se uma vantagem competitiva no mercado global.
A metodologia de implementação do projeto de formação-ação contemplam, como já referimos,
um trabalho de cocriação, entre os formandos e os formadores/consultores, de ferramentas e
instrumentos que lhes permitam solucionar os problemas do dia-a-dia e ultrapassar as dificuldades
na execução das suas tarefas.
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Atividades
O projeto será constituído por 40 empresas e 25 ações para integrar o processo de
consultoria/formação nas temáticas: Capitalizar: otimização de recursos financeiros, Economia
digital, Internacionalização, Sustentabilidade e responsabilidade ambiental, Gestão de empresas
turísticas.

