
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aviso: POCI-77-2018-06 

Projecto nº: POCI-06-6177-FEDER-042781 

Programa Operacional: Programa Operacional Competitividade e Internacionalização 

Fundo: FEDER 

Eixo Prioritário: Assistência Técnica  

Designação do Projecto: Programa de Formação-Acção "Melhor Turismo 2020" 

operacionalizado pelo Organismo Intermédio da CTP – Confederação do Turismo de 

Portugal. Assistência Técnica para o Biénio 2018/2020. 

Custo Total Elegível: 1.025.936,90 € 

Comparticipação FEDER: 1.025.936,90 € 
 

 

 

Síntese do Projecto:  

A operação visa o exercício eficaz e eficiente das competências atribuídas ao Organismo 

Intermédio da CTP no Contrato de Delegação de Competências celebrado entre a 

Autoridade de Gestão do COMPETE e a CTP ao nível do Eixo VI do POCI. Estas operações 

incluem, nomeadamente, o financiamento de acções relativas às actividades de 

preparação, gestão, acompanhamento, monitorização, avaliação, informação e 

divulgação de operações e/ou outras actividades que se revelem imprescindíveis para 

garantir níveis adequados de gestão e controlo, de forma a assegurar um apoio 

adequado aos beneficiários e uma ampla divulgação do Programa aos cidadãos e aos 

agentes económicos. 
 

 

 

Descrição e Objectivos do Projecto: 

Garantir as condições necessárias para o exercício das competências e atribuições 

delegadas pela AG do COMPETE 2020 no Organismo Intermédio da CTP, designadamente 

as funções de preparação e selecção, gestão, verificações 

administrativas e in loco, acompanhamento, recolha e tratamento 

de dados físicos, financeiros e estatísticos das operações, no 

âmbito da tipologia “Formação-Acção”. Para tanto, será 

desenvolvido um Programa de Formação-Acção dirigido às 

micro, pequenas e médias empresas do Turismo. O modelo 

organizativo do Programa de Formação-Acção "Melhor 

Turismo 2020" prevê a implementação de oito temáticas 

assentes em três Ciclos Metodológicos e que se encontram 

descritos no Plano Estratégico apresentado pela CTP e aprovado 

pelo COMPETE. Cada um desses Ciclos assume propriedades 

organizativas diferenciadas e estabelece uma articulação específica com o 

quadro de objectivos contemplados pelo Programa e as temáticas que se lhe associam.  

 

Trabalhadores 
apoiados em 

acções de 
Formação-Acção

PME apoiadas em 
programas de 

Formação-Acção

Cumprimento dos 
prazos legais de 

análise e selecção 
de candidaturas

Cumprimento dos 
prazos legais de 

análise ede 
pedidos de 
pagamento


