SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS CONJUNTOS DE FORMAÇÃO – AÇÃO
Aviso para apresentação de candidaturas nº 12/SI/2019 - 9 de Abril a 13 de Maio de 2019

APRESENTAÇÃO
O Programa de Formação-Acão “Melhor Turismo 2020”, da responsabilidade do Organismo Intermédio da CTP Confederação do Turismo Português, tem como principal objetivo, 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.

DESTINATÁRIOS
PME’s da Região Norte dos seguintes CAE:

o
55 – Alojamentos;
o
56 – Restauração e similares;
o
77 – Atividades de Alugueres de veículos e outros
meios de transporte relacionados com a atividade turística;
o
79 – Agências de viagem, operadores turísticos,
outros serviços de reservas e atividades relacionadas;

o
82 – Atividades de serviços administrativos e de apoio
prestados às empresas;
o
91 – Atividades das bibliotecas, arquivos, museus e
outras atividades culturais;
o
93 – Atividades desportivas, de diversão e recreativas;
o
96 – Outras atividades de serviços pessoais.

CONDIÇÕES DE ACESSO DAS EMPRESAS
 Situação regularizada face à Segurança Social e à
Administração Fiscal
 Situação regularizada
face as
entidades
pagadoras dos incentivos
 Cumprir as condições legais necessárias ao
exercício da respetiva atividade (licenciamento)

 Não ser uma empresa em dificuldade (artigo 2.º do
Reg.(UE) n.º 651/2014)
 Ter Situação Líquida positiva em 2017
 Ter contabilidade organizada nos termos da
legislação aplicável
 Não ter Salários em atraso

DURAÇÃO DA INTERVENÇÃO
Ciclos
GESTÃO DE
MICRO
EMPRESAS

PLANEAMENTO






Objetivos
Responder às necessidades das PME,
preferencialmente até 5 trabalhadores
com défices de conhecimento em
matérias de base.
Melhorar o desempenho organizacional e
a capacidade competitiva das PME do
setor através do desenvolvimento de
competências em problemas
especificamente identificados.

Áreas Temáticas
 CAPITALIZAR: OPTIMIZAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS

Horas
Consultoria

Horas
Formação

Horas
Totais

36h*

24h*

60h*

60h*

40h*

100h*

 ECONOMIA DIGITAL
 ECONOMIA DIGITAL
 GESTÃO DA INOVAÇÃO
 GESTÃO DE EMPRESAS
TURÍSTICAS

As Horas indicadas são por temática;
No Ciclo de Gestão de Micro Empresas é obrigatória a intervenção nas duas temáticas identificadas;
As empresas podem inscrever-se em mais do que um Ciclo e escolher até 2 temáticas;
Os projetos serão desenvolvidos entre 2019 e 2021, com uma duração máxima de até 12 meses para o Ciclo
de Gestão de Micro Empresas e até 24 meses para o Ciclo de Planeamento.

Informações e Esclarecimentos:

Ficha de Manifestação de Interesse
■Entidade Promotora:

ACISAT - Associação Empresarial do Alto Tâmega

Aviso para apresentação de candidaturas nº 11/SI/2019 - Projectos Conjuntos Formação Ação
Prazo para apresentaçao de candidatura: 9 de Abril a 13 de Maio de 2019
Micro, pequenas e médias Empresas, produtoras de bens ou serviços transacionáveis e/ou internacionalizáveis ou que contribuam
para a cadeia de valor dos mesmos

Público Alvo

Intensificar a formação dos empresários e gestores para a reorganização e melhoria das capacidades de gestão, assim como dos
trabalhadores das empresas, apoiada em temáticas associadas à inovação e mudança.

Objectivo:
■

Identificação da Empresa

Denominação Social
Morada

CP

Concelho

Freguesia

NIF

Webmail

Pessoa de contacto
■

--

NUTSII

Telefone

Norte

Centro

Lisboa

Algarve

Alentejo

E-mail

Caracterização da Empresa

Nº de trabalhadores

Dimensão da Empresa

Sector

CAE (Rev 3)

Marca

Breve descrição da actividade

CICLO METODOLÓGICO EM QUE SE INSCREVE
Assinale com um X o ciclo metodológico de acordo com as necessidades e interesse da empresa

ÁREA TEMÁTICA EM QUE SE INSCREVE
Assinale com um X a área temática de acordo com as necessidades e interesse da empresa

Ciclo de Gestão de Micro Empresas
Ciclo de Planeamento

Economia Digital
Gestão da Inovação
Gestão de Empresas Turísticas

DURAÇÃO MÁXIMA

24 MESES

Deseja integrar a candidatura Projectos Conjuntos Formação Ação PME?

Sim

Não

Componente
Formação

Consultoria

Nº de Trabalhadores/as a envolver no projeto?
Condições a preencher pela empresa
Critérios de Conformidade
A empresa tem a situação regularizada face à Segurança Social

Sim

Não

A empresa tem a situação regularizada face à Administração Fiscal

Sim

Não

A empresa tem a situação regularizada face as entidades pagadoras dos incentivos

Sim

Não

Não é uma empresa em dificuldade, de acordo com a definição prevista no artigo 2.º do Regulamento (UE) n.º 651/2014

Sim

Não

A empresa dispõe de contabilidade organizada nos termos da legislação aplicável

Sim

Não

A empresa declara que não se trata de uma empresa sujeita a uma injunção de recuperação, ainda pendente, na sequência de
uma decisão anterior da Comissão que declara um auxílio ilegal e incompatível com o mercado interno, conforme previsto na
alínea a) do n.º 4 do artigo 1º do Regulamento (UE) n.º 651/2014, de 16 de junho;

Sim

Não

A empresa declara não tem Salários em atraso

Sim

Não

Data:

/

/

Assinatura:

