
 

 

 

 

 

Formação Modular para Empregados e Desempregados 

 

FICHA DE PROJETO  

 

IDENTIFICAÇÃO 

Entidade beneficiaria: 503 359 785 AEC - Associação Empresarial de Cantanhede 

Designação do projeto: FMC ATIVOS – AEC 

Nº da Candidatura: (Código Universal): POISE-01-3524-FSE-002042 

Objetivo principal: Contribuir para o aumento das competências e qualificações necessárias para 

empregados de empresas 

Programa Operacional: POISE - Programa Operacional Inclusão Social e Emprego 

Fundo: FSE - Fundo Social Europeu  

Eixo Prioritário: Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego 

Objetivo temático: Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a mobilidade laboral 

Prioridade de investimento: Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à mudança 

Tipologia da Operação: Formação Modular para Empregados e Desempregados 

Título da Operação: 1.08 – Formação Modular para Empregados e Desempregados 

Região de intervenção: Centro 

 

APROVAÇÃO 

 

Concurso (Aviso): POISE-24-2018-02 

Data de submissão da candidatura 26-03-2018

Data de início da operação (P)  02-11-2018

Data de fim da operação (P) 31-10-2020

Data de início efetiva 27-12-2018

Contribuição Fundo 49.846,18€

Contribuição Pública 

Nacional/Orçamento do Estado 

8.796,38€

Financiamento Público 58.642,56€



 

 

 

 

 

Síntese do projeto 

O projeto de formação modular destina-se aos ativos de empresas associadas, ou que se venham a 

associar, em que estão propostas e aprovados 24 cursos a ministrar entre 2018 e 2020, distribuídos por 13 

áreas de formação. 

São elegíveis as ações de formação modular certificadas, reguladas pelo disposto na Portaria n.º 

230/2008, de 7 de março, com a redação dada pelas Portarias n.º 711/2010, de 17 de agosto e n.º 

283/2011, de 24 de outubro, que a republica, estruturadas sob a forma de Unidades de Formação de 

Curta Duração (UFCD), realizadas de acordo com os referenciais previstos no Catálogo Nacional de 

Qualificações (CNQ) disponível em www.catalogo.anq.gov.pt, nas áreas de formação indicadas em 

candidatura. 

 

Objetivos 

• Contribuir para o aumento das competências e qualificações necessárias para empregados de 

empresas associadas da AEC, através da realização de 600 horas de formação; 

• Introduzir fatores de inovação, promovendo a qualificação em 13 áreas de formação, procurando 

introduzir uma nova visão que permita a inclusão de fatores de modernidade, inovação e capacidade 

empresarial que permita contribuir para o desenvolvimento económico e social da região; 

• Mobilizar as entidades empregadoras para a formação de profissionais qualificados e preparados para 

o exercício de uma determinada função, mas também para o combate ao desemprego e exclusão 

social; 

• Contribuir para o aumento desejável do volume de negócios médio por pessoa. 

 

Indicadores de realização e resultado 

• Realização: 432 participantes empregados na formação; 

• Resultado: 95% dos participantes empregados que obtiveram certificação. 


