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	Designação do projeto: PROJETOS INDIVIDUAIS - Internacionalização
	Código do projeto: ALG-02-0752-FEDER-034423
	OBJETIVO PRINCIPAL: Reforçar a competitividade da empresa e inicio do processo de internacionalização.
	Região de intervenção: Algarve
	Entidade beneficiária: AERO VIP COMPANHIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS AÉREOS, S.A.
	Data de aprovação: 2018-09-06
	Data de início: 2017-07-16
	Data de conclusão: 2019-07-15
	Custo total elegível: 143.272,44
	Apoio financeiro da UE: 64.472,60 euro
	Apoio financeiro público: 
	Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos: Com o presente projeto, inicia-se o processo de internacionalização da empresa, quer pelo acesso a novos mercados, quer pelo reforço das redes de cooperação, tendo-se apostado em diferentes ações de prospeção e de promoção, na oferta de formação para pilotos e técnicos de manutenção aeronáutica nesses novos mercados. O investimento iniciou-se em junho de 2017 e terminou a junho de 2019. Em 2019, ano de encerramento do investimento, teve-se a inscrição de 19 novos alunos oriundos de 13 mercados internacionais, e no ano pós projeto, 2020, embora tenha sido um ano de ambiente pandémico, em que toda a indústria da aviação comercial foi fortemente afetada, dada as elevadas restrições à mobilidade em transportes aéreos internacionais, face à previsão de inscrição de 60 novos alunos oriundos de mercados internacionais, foram inscritos 12 novos alunos de 6 mercados internacionais. Não obstante o desvio observado em 2020, no que se refere a alunos internacionais, houve uma compensação por uma maior procura de novos alunos nacionais, pois estava previsto 26 novos alunos nacionais, e inscreverem-se 80 novos alunos. Por último, acrescentar  que, estava previsto no projeto a contratação de um novo quadro técnico associado à implementação do projeto e, essa meta foi alcançada.


