Aviso: 12/SI/2019
Projecto nº: POCI-03-3560-FSE-000690
Programa Operacional: Programa Operacional Competitividade e Internacionalização
Fundo: FSE
Eixo Prioritário: Sistema de Incentivos Projectos Conjuntos de Formação-Acção – FSE
(PI. 8.5) - “Qualificação das PME”
Designação do Projecto: Peneda-Gerês CompetiTUR – Formação para empresas “walk
friendly.
Custo Total Elegível: 213.608,25 €
Comparticipação FSE: 192.247,43 €
Síntese do Projecto:
O projeto “Peneda-Gerês CompetiTUR – Formação para empresas “walk friendly”” contempla uma
intervenção nos concelhos de Melgaço, Arcos de Valdevez, Ponte da Barca, Terras de Bouro e
Montalegre, com o propósito de alinhar a oferta turística com a visão preconizada para o destino
Parque Nacional da Peneda-Gerês: “Posicionar o parque como um dos destinos portugueses mais
qualificados e competitivos no segmento do Turismo de Natureza/Walking”.
Descrição e Objectivos do Projecto:
A presente Operação enquadra-se na estratégia e apoia-se no trabalho iniciado com o projeto PenedaGerês CompetiTUR, que permitiu identificar as falhas/necessidades formativas genéricas das empresas
turísticas do território para a qualificação na área da oferta “walking”, bem como definir o referencial
de qualidade para a pretendida qualificação e posicionamento da oferta turística. Neste sentido,
importa aumentar as capacidades de gestão das
empresas, de modo a facilitar a internalização, na
empresa e nos serviços prestados, do referencial de
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A execução desta Operação, permitirá atuar de uma
forma mais próxima e objetiva junto de cada
empresa, beneficiando-as no desenho de planos de
ação
especificamente
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necessidades e ao modelo de negócio e tendo em
vista a sua adaptação para o produto turístico “walk
in Peneda-Gerês”.
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