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	designação do projeto: Definição de boas práticas na gestão de informação financeira e patrimonial do Turismo de Portugal
	código do projeto: POCI-05-5763-FSE-007725  POCI-02-0550-FEDER-007725
	objetivo principal: Melhorar o acesso às TIC bem como a sua utilização e qualidade
	região de intervenção: Lisboa
	entidade beneficiária: TURISMO DE PORTUGAL I.P.
	data de aprovação_dia: 11
	data de aprovação_mês: 12
	data de aprovação_ano: 2015
	data de início_dia: 01
	data de início_mês: 06
	data de início_ano: 2016
	data de conclusão_dia: 30
	data de conclusão_mês: 11
	data de conclusão_ano: 2016
	custo total elegível: € 65.783,29 
	apoios: [FEEI]
	apoio financeiro UE: € 37.561,00 
	apoio financeiro público nacional/regional: € 28.222,29
	descrição do projeto: O projeto envolve o levantamento e análise crítica dos processos e procedimentos subjacentes à área financeira e patrimonial do Turismo de Portugal, I.P., em articulação com os respetivos sistemas aplicacionais de suporte, visando a melhoria de funcionamento dos mesmos numa perspetiva integrada de eficiência e cumprimento das melhores práticas da gestão de informação. A par da componente de consultoria direcionada para a apresentação de um plano de implementação de melhores práticas na gestão financeira e patrimonial, o presente projeto associa ainda uma componente de formação orientada para as normas aplicáveis à gestão de serviços de tecnologias de informação e o seu relacionamento com as vertentes de organização e processos.Os trabalhos desenvolvidos decorreram ao longo das seguintes fases: Fase de preparação e levantamento inicial; Auditoria aos Processos; Avaliação Aplicacional; Formação para introdução à Norma ISO 20000 e elaboração do Plano de Ação para a implementação de melhores práticas na gestão financeira e patrimonial.


