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Candidaturas abertas para o programa gratuito de formação no setor do turismo
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Atendendo ao forte impacto que a pandemia provocada pela covid-19 teve no setor do Turismo, a
ACIF (Associação Comercial e Industrial do Funchal) propõe um programa de ação financiado a 100%
para as empresas deste setor trabalharem áreas como o marketing digital, sustentabilidade e higiene
e segurança.
O Programa de Formação - Consultoria 'PME2020' é um projeto promovido ACIF-CCIM em parceria
com a Indice ICT & Management, na qualidade de entidade formadora/consultora executante.
Esta ação pretende apoiar as empresas do canal HORECA - Alojamento Turístico, Restauração e
Bebidas da Região Autónoma Madeira (RAM), enquanto agentes essenciais na afirmação do Turismo
da Região, como destino turístico de excelência na Europa e no contexto das Ilhas Atlânticas, através
de apoio direto e totalmente financiado nas suas capacidade de gestão (consultoria) e qualificação dos
seus colaboradores (formação).
O projeto é 100% financiado pelo programa Madeira 14-20, a sua duração é de 300 horas por
empresa e estas podem ser ministradas nas organizações, presencialmente ou on-line, de acordo com
a seguinte Metodologia de Intervenção:
1º Fase: Diagnóstico Organizacional
2º Fase: Elaboração do Plano de Intervenção
3º Fase: Implementação do Plano de Intervenção
4º Fase: Avaliação
São elegíveis as PME, com contabilidade organizada, da Região Autónoma da Madeira, com a situação
regularizada face à Administração Fiscal e à Segurança Social e situação liquida positiva. O valor do
incentivo atribuído está sujeito à Regra de Auxílio Minimis dos apoios concedidos não pode exceder
200.000 euros durante um período de três exercícios financeiros.
As PME's interessadas em beneficiar deste programa deverão preencher a ficha de candidatura,
informar os motivos da sua candidatura e enviar a documentação comprovativa dos requisitos para os
emails: filipe.brizida@indice-consultores.pt e dfp@acif-ccim.pt, até ao dia 26 de janeiro.
A seleção das empresas terá em linha de conta o cumprimento dos requisitos acima mencionados, a
motivação da empresa, assim como a entrevista de seleção a divulgar oportunamente.
Este projeto é financiado pelo Fundo Social Europeu, através do Programa Operacional Madeira 14-20.
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