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NO QUE CONSIST E

Projeto de formação (em sala) e de consultoria (on the job), que atua a dois níveis:
Ao nível dos formandos, desenvolvendo competências nas diferentes áreas de gestão e dando
resposta às necessidades de formação existentes;
Ao nível da empresa, procurando aumentar a produEvidade, a capacidade compeEEva e a
introdução de processos de mudança/inovação nas empresas.

CICLOS EM 5 ÁREAS TEMÁTICAS
DE INTERVENÇÃO

B.
ECONOMIA DIGITAL

A.
CAPITALIZAR:
OPTIMIZAÇÃO
DE RECURSOS
FINANCEIROS

E.
GESTÃO
DE EMPRESAS
TURÍSTICAS

C.
INTERNACIONALIZAÇÃO

D.
SUSTENTABILIDADE
E RESPONSABILIDADE
AMBIENTAL
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CICLO DE GESTÃO DE
MICROEMPRESAS 1

CICLO DE PLANEAMENTO

Abordagem no desenvolvimento e reforço das
capacidades de gestão, nas PME que devido à
sua dimensão e organização precisam de um
modelo de intervenção que vá ao encontro das
suas necessidades, disponibilidade e
mo*vação. Este ciclo é composto por duas
áreas temá3cas:

Abordagem orientada para a qualiﬁcação das
PME e dos seus trabalhadores em domínios de
desenvolvimento de competências priorizados
pelo exercício prévio de diagnós*co, como
etapa chave para o desenho e organização do
processo de formação. Neste ciclo iremos
abordar as seguintes áreas temá3cas:

A. CAPITA LIZAR: OPTIMIZAÇÃO DE

C. I N T E RN ACI ON A L I Z AÇÃO

RECU RS OS FI N A N CE I ROS

Com esta temá*ca pretende-se dotar as PME
do Turismo, em função dos resultados do
diagnós*co, de capacidades técnicas e
fomentar a mudança de a*tudes que
contribuam para uma atuação mais esclarecida,
acautelando problemas de natureza ﬁnanceira,
aumentando a resiliência e o crescimento dos
negócios e que para isso desenvolvam
processos de gestão mais ajustados; apostem
no desempenho individual dos recursos
humanos, nos aspetos organizacionais e de
eﬁciência cole*va; adotem um posicionamento
mais compe**vo; elaborem uma estratégia e
modelo de negócio mais eﬁcazes; o*mizem o
planeamento, organização e gestão das várias
áreas funcionais.
B. ECON OM I A D I GI TA L

Esta temá*ca visa a aquisição de competências
básicas digitais nomeadamente uma estratégia
de marke*ng digital em especial nas vertentes
da comunicação e comercialização em
ambiente digital; Entre outras soluções é
marcante a crescente relevância dos recursos
de base tecnológica, nomeadamente, a
Internet como canal de comunicação,
informação e comercialização, assim como as
redes sociais.

Com esta temá*ca pretende-se reforçar a
capacitação empresarial das PME, através do
desenvolvimento dos seus processos de
qualiﬁcação para a internacionalização,
valorizando o inves*mento em fatores
imateriais da compe**vidade. Do processo de
seleção do país/região, às condições de
entrada, à escolha dos parceiros, aos aspetos
legais, culturais e económicos, à seleção dos
mercados/posicionamento dos produtos/
serviços e os aspetos ﬁnanceiros relacionados.
D. SUSTEN TABILIDADE E
RE S P ON SA BI L I DA D E A M BI E N TA L

Com esta temá*ca pretende-se capacitar as
PME do turismo para que, se transformem em
PME sustentáveis e com uma gestão
responsável, sabendo que a sustentabilidade
pressupõe uma correlação estreita e equita*va
entre a economia, a sociedade e a natureza,
respeitando a biodiversidade e os recursos
naturais. Pretende-se que as PME do setor
possam dar resposta à crescente preferência
do consumidor por produtos e serviços
“verdes” e prá*cas sustentáveis; à crescente
1) Cada PME intervencionada no Ciclo de Gestão de Microempresas
terá, obrigatoriamente, que integrar as duas temá>cas. Logo, as 10
empresas que frequentarão a área temá>ca A - Capitalizar: o>mização
de recursos ﬁnanceiros serão as mesmas que vão frequentar a área
temá>ca B – Economia Digital
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preferência dos trabalhadores por PME com
estas prá)cas; ao crescente inves)mento nas
tecnologias “verdes” e a sua crescente
valorização nos mercados ﬁnanceiros; ao
quadro regulador a nível nacional e europeu
tendente a aumentar a pressão sobre prá)cas
empresariais não sustentáveis, fomentando a
mudança como uma estratégia inteligente por
parte da PME, sendo a mesma recompensada
com uma eﬁciência acrescida, uma redução de
custos operacionais e uma imagem melhorada.
E. GESTÃO DE EMPRESAS TURÍSTICAS

Esta temá)ca tem como obje)vo a aplicação
dos conhecimentos no âmbito do turismo às
PME do setor, bem como a aquisição de
conhecimentos para a resolução de problemas
prá)cos com base nos conceitos e prá)cas
correspondentes ao que atualmente se
considera a gestão moderna e a sua
aplicabilidade prá)ca à a)vidade turís)ca. Em
termos gerais no ﬁm desta temá)ca pretendese que as PME saibam u)lizar as principais
ferramentas de gestão tendo em conta as
especiﬁcidades da a)vidade turís)ca e a
complexidade das suas empresas no âmbito da:
adaptação ao novo contexto empresarial;
aplicação do conceito valor-cliente ao seu
negócio; marke)ng e gestão da qualidade: na
orientação para o cliente/turista; ﬁdelização,
criação e gestão de clube de clientes; gestão
das marcas e do posicionamento de mercado;
importância do yield management na gestão;
Evolução do marke)ng eletrónico e dos
desaﬁos futuros; negócio eletrónico e dos seus
modelos; execução de prá)cas de gestão
nomeadamente na preparação e elaboração de
planos de a)vidades.
2019

Pretende valorizar a sua empresa?

2020

PLANO DE ATIVIDADES

CAPITALIZAR:
OTIMIZAÇÃO DE

SUSTENTABILIDADE E
ECONOMIA DIGITAL

INTERNACIONALIZAÇÃO

RECURSOS FINANCEIROS

RESPONSABILIDADE
AMBIENTAL

ETAPA

GESTÃO DE EMPRESAS
TURÍSTICAS

DURAÇÃO

DIAGNÓSTICO

6

6

10

10

10

PLANEAMENTO

3

3

10

10

10

24

24

35

35

35

35

35

35

24

24

FORMAÇÃO EM SALA

FORMAÇÃO EM SALA

FORMAÇÃO EM SALA

WORSKHOPS

WORSKHOPS

IMPLEMENTAÇÃO

AVALIAÇÃO

TOTAL

5

5

5

WORKSHOPS
INTER-EMPRESAS

WORKSHOPS
INTER-EMPRESAS

WORKSHOPS
INTER-EMPRESAS

3

3

5

5

5

60H

60H

100H

100H

100H
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NATUREZA DAS ENTIDADES
BENEFICIÁRIAS - PME
As en<dades beneﬁciárias devem cumprir os
seguintes requisitos (entre outros):

Ser PME na aceção da Recomendação nº
2003/361/CE, da Comissão Europeia, de 6 de
maio, rela<va à deﬁnição de micro, pequena e
média empresa;
Comprovar o seu estatuto PME à data de
adesão ao projeto, a qual deve corresponder a
data igual ou posterior à data de concessão do
apoio ao projeto;
Cumprir as condições necessárias para o
exercício da a<vidade;
Ter a situação tributária e contribuDva
regularizada perante, respe<vamente, a
administração ﬁscal e a segurança social;
Ter situação regularizada em matéria de
reposição, no âmbito dos ﬁnanciamentos dos
fundos europeus estruturais e de inves<mento
(FEEI);
Ter atuação setorial de acordo com as CAE
iden<ﬁcadas no ponto 7 deste Aviso;
Dispor de contabilidade organizada, nos
termos da legislação aplicável e com as
especiﬁcações a seguir indicadas;
Apresentar uma situação económicoﬁnanceira equilibrada, através de situação
líquida posi<va com referência ao ano préprojeto;
Ter disponibilidade de dotação em “de
minimis”.
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