Designação do Projeto | +COESO - Expansão Pousada da Juventude da Serra da Estrela
Código do projeto | CENTRO-05-4740-FSE-002313
Objetivo Principal | Promover o emprego e apoiar a mobilidade laboral
Região de Intervenção | Centro
Entidade Beneficiária | Federação de Desportos de Inverno de Portugal
Data de Aprovação | 2021-02-09
Data Prevista de Início | 2020-10-01

Data de Início Efetiva | 2020-11-26

Data Prevista de Conclusão | 2023-09-30

Data de Conclusão Efetiva | ---------

Custo total Elegível | 46 229,40 Euros
Apoio financeiro da União Europeia | FSE - 39 294.99 Euros
Apoio financeiro Nacional | OE - 6 934.41 Euros
Objetivo | A Federação de Desportos de Inverno de Portugal tem como finalidade ao implementar o presente
projeto proceder à contratação de um novo recurso humano para apoie a gestão da FDI Portugal e da Pousada de
Juventude da Serra da Estrela nas atividades logísticas, administrativas, financeiras, fiscais, patrimoniais e de
gestão de recursos humanos e materiais. Deverá ainda organizar os circuitos de comunicação da Pousada da
Juventude da Serra da Estrela e auxiliar no desenvolvimento de parcerias com entidades do setor juvenil e
turístico.
Resultados Esperados | A FDI Portugal tem planeado um conjunto de investimentos que vão permitir diversificar
a oferta de produtos / serviços de índole turística e desportiva, garantindo-se assim a expansão da sua atividade.
No curto prazo, e que enquadra a necessidade da contratação de um novo recurso humano, a FDI Portugal vai
apostar na construção de uma Pista de Gelo nas Penhas da Saúde que ficará anexa ao atual edifico da Pousada
da Juventude, bem como vai apostar na valorização \ modernização da Piscina das Penhas da Saúde, sendo
expectável, apesar do caráter sazonal de funcionamento da piscina, um aumento do nº de utilizadores, o que
obrigará a uma gestão mais especializada dos fluxos de caixa e faturação. Os resultados esperados com o projeto
são (1) no âmbito do investimento na pista de gelo das Penhas da Saúde espera-se que o colaborador a recrutar
desenvolva atividade no apoio à gestão e acompanhamento das atividades administrativas e financeiras, bem
como apoie na promoção do espaço através da organização de eventos, estabelecimento de parcerias com
diversas entidades, gestão corrente, manutenção da infraestrutura e divulgação do investimento; (2) no âmbito do
investimento na valorização \ modernização da Piscina das Penhas da Saúde espera-se que o colaborador a
recrutar apoie na gestão administrativa e financeira da piscina, apoie na parte logística e apoie na organização e
dinamização de atividades na mesma.
Resultados Atingidos | O colaborador previsto contratar foi já contrato e está a desenvolver as atividades
previstas e que justificaram a sua contratação. Os investimentos associados à sua contratação (construção de
uma Pista de Gelo nas Penhas da Saúde e valorização \ modernização da Piscina das Penhas da Saúde) foram já
parcialmente executados.
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