Candidatura ACIFF _ Melhor Turismo
Formação-Ação 2019/2021

O que é?
A Formação-Ação é uma modalidade formativa desenvolvida em contexto
organizacional, que mobiliza e internaliza competências com vista à persecução de
resultados assentes numa estratégia de mudança empresarial. Estes projetos permitem
atuar:
• Ao nível dos formandos: procura desenvolver competências nas diferentes áreas
de gestão, dando resposta às necessidades de formação existentes;
• Ao nível da empresa: procura aumentar a produtividade, a capacidade
competitiva e a introdução de processos de mudança/inovação nas empresas.

Ciclos e Temáticas:
1. Ciclo de Gestão de Micro empresas
a. Capitalizar: otimização de recursos financeiros;
b. Economia digital;
2. Ciclo de Planeamento
a. Gestão de empresas turísticas;

Investimento:
A Formação-Ação tem uma comparticipação de 90%.

Horas de Formação e Consultoria por PME:
Etapas
Diagnostico
Planeamento
Consultoria
Implementação

Workshops
Formação em sala
Workshops interempresa
Avaliação

Gestão de
Microempresas

Planeamento
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Critérios de Conformidade:
São elegíveis as empresas PME que que cumpram os seguintes requisitos:
• Ter a situação regularizada face à Segurança Social e à Administração Fiscal;
• Ter a situação regularizada face às entidades pagadoras dos incentivos;
• Não ser uma “Empresa em dificuldade”, (artigo 2º do Regulamento (UE)
n.º651/2014);
• Apresentar uma situação líquida positiva no ano 2018;
• Declara não estar sujeita a uma injunção de recuperação (Regulamento (UE)
n.º651/2014);
• Possuir contabilidade organizada;
• Estar registada no Balcão2020.
CAEs Elegíveis:
• 4932 Transporte ocasional de passageiros em veículos ligeiros
• 4939 Outros transportes terrestres de passageiros, n.e.
• 50101 Transportes marítimos não costeiros de passageiros
• 50102 Transportes costeiros e locais de passageiros
• 50300 Transportes de passageiros por vias navegáveis interiores.
• 51100 Transportes aéreos de passageiros
• 52220 Atividades auxiliares de transportes por água
• 52230 Atividades Auxiliares de Transportes Aéreos
• 551 Estabelecimentos hoteleiros
• 552 Residências para férias e outros alojamentos de curta duração
• 553 Parques de campismo e de caravanismo
• 559 Outros locais de alojamento
• 561 Restaurantes (inclui atividades de restauração em meios móveis)
• 562 Fornecimento de refeições para eventos e outras atividades de serviços de
refeições
• 563 Estabelecimentos de bebidas
• 77110 Aluguer de veículos automóveis ligeiros
• 77340 Aluguer de meios de transporte marítimo e fluvial
• 77350 Aluguer de meios de transporte aéreo
• 79110 Atividades das agências de viagem
• 79120 Atividades dos operadores turísticos
• 79900 Outros serviços de reservas e atividades relacionadas
• 82300 Organização de feiras, congressos e outros eventos similares
• 86905 Atividades termais
• 90010 Atividades das artes do espetáculo
• 90020 Atividades de apoio às artes do espetáculo
• 90040 Exploração de salas de espetáculos e atividades conexas
• 91020 Atividades dos museus
• 91030 Atividades dos sítios e monumentos históricos
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•
•
•
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91041 Atividades dos jardins zoológicos, botânicos e aquários
91042 Atividade dos parques e reservas naturais
93210 Atividades dos parques de diversão e temáticos
93292 Atividades dos portos de recreio (marinas)
93293 Organização de atividades de animação turística
93294 Outras atividades de diversão e recreativas, n.e.
96040 Atividades de Bem-Estar Físico

Documentos:
• Acordo de Pré-Adesão
• Declaração de não divida à AT
• Declaração e não divida à SS
Remeta os documentos para: formacao@aciff.pt

