Formação Modular para Desempregados
FICHA DE PROJETO
IDENTIFICAÇÃO
Entidade beneficiaria: 503 359 785 AEC - Associação Empresarial de Cantanhede
Designação do projeto: FMC DESEMPREGADOS – AEC
Nº da Candidatura: (Código Universal): POISE-03-4231-FSE-001576
Objetivo principal: Promover a inclusão de públicos que se encontram há mais tempo afastados do
mercado de trabalho e que, por serem detentores de baixas qualificações, passam por processos de
desmotivação e de perda de competências que dificultam a participação na vida ativa e a integração em
medidas ativas de emprego para desempregados, em particular em processos sustentados de qualificação
profissional, potenciadores de um regresso mais célere e sustentado ao mercado de trabalho
Programa Operacional: POISE Programa Operacional Inclusão Social e Emprego
Fundo: FSE - Fundo Social Europeu
Eixo Prioritário: 03. - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação
Objetivo temático: Promover a inclusão social e combater a pobreza e discriminação
Prioridade de investimento: Inclusão ativa, com vista à promoção da igualdade, da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade
Tipologia da Operação: Integração de desempregados de longa duração no mercado laboral
Título da Operação: 31 - Integração de desempregados de longa duração no mercado laboral
Região de intervenção: Centro

Aprovação:
Concurso (Aviso): POISE-31-2018-05
Data de submissão da candidatura

30-04-2018

Data de início da operação (P)

03-12-2018

Data de fim da operação (P)

02-12-2020

Data de início efetiva

27-12-2018

Contribuição Fundo

19.380,09€

Contribuição Pública

3.420,01€

Nacional/Orçamento do Estado
Financiamento Público

22.800,10€

Síntese do projeto
O projeto de formação modular para desempregados de longa duração destina-se a desempregados do
concelho de Cantanhede e concelhos limítrofes, com enfoque nos que estão mais afastados do (re)ingresso
no mercado de trabalho (os desempregados de longa duração (DLD) e os desempregados não DLD, com
habilitações inferiores ao ensino secundário).
Estão aprovados 2 cursos a ministrar entre 2018 e 2020, distribuídos por 2 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 atualização de
conhecimentos, aquisição de competências para futura integração dos desempregados na vida ativa,
através da realização de 100 horas de formação;

•

Introduzir fatores de inovação, promovendo a qualificação em 2 áreas de formação.

Indicadores de realização e resultado
•

Realização: 50 participantes empregados na formação;

•

Resultado: 90% dos participantes de grupos desfavorecidos, incluindo DLD e NDLD com baixas
qualificações, que foram certificados.

