FICHA PROJETO PT2020

Designação do projeto | +CO3SO Emprego Interior – GAL (PRÓ RAIA)
Código do projeto | CENTRO-05-4740-FSE-001230
Objetivo principal | Promover a integração e combater a pobreza e qualquer discriminação
Região de intervenção | Centro
Entidade beneficiária | POSTURA OBRIGATÓRIA, LDA
Data de aprovação | 2021-04-23
Data de início | 2020-11-10
Data de conclusão | 2023-11-09
Custo total elegível | 53 014,50 €
Apoio financeiro da União Europeia | FSE – 45 062,33€
Apoio financeiro público nacional | 7 952,17€

Síntese do projeto | O projeto visa o reforço, a diversificação, a abrangência e expansão
da capacidade operacional da empresa, focado no fortalecimento do capital humano, de
forma a chegar a um maior nº de clientes, numa nova normalidade, que a pandemia nos
obriga. Esta nova normalidade, afeta as pessoas e as organizações de forma dramática, a
nível económico, social e pessoal, pelas mais diversas razões, uma delas o desemprego.
No caso da Postura Obrigatória (PO), e com o desdobramento das aulas de grupo, devido
à redução do nº de praticantes por aula, necessita de contratar mais um instrutor. Como tal
a PO, está conscientes que é preciso relançar a economia, com investimentos acrescidos
e foco nas pessoas. Esta consciência empresarial e social da PO, está patente, na
manutenção dos postos de trabalho e agora na criação de mais um PT, como resposta às
orientações da DGS para os ginásios, nomeadamente, a reorganização dos serviços com
novos investimentos, consonantes com os objetivos da empresa, de prestar serviços de
qualidade e que estes se reflitam na qualidade de vida das pessoas e na valorização
económica da região.

Objetivos | Entre os demais são a expansão, modernização e eficiência energética, a
criação de emprego qualificado, de modo a contribuir para uma maior qualidade de vida
das pessoas e a sua fixação no interior.

