FICHA DE PROJETO
Formação Capacitação para a Inclusão
REGIÃO NORTE

Identificação e Enquadramento do Projeto
Entidade Beneficiária: IAFE- Instituto da Empresa
N.º da candidatura: POISE-03-4230-FSE-000217
Título da operação: Capacitação para a Inclusão
Eixo Prioritário: Promover a inclusão social e combater a pobreza e a 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: 3.05 - Capacitação para a inclusão
Programa: Programa Operacional Inclusão Social e Emprego
Fundo: FSE – Fundo Social Europeu

Financiamento
Custo total elegível: € 273.000,00
Comparticipação do FSE: € 232.050,00
Contribuição Pública Nacional: € 40.950,00
Início: 11-06-2018
Fim (Previsto): 31-07-2019

Síntese do Projeto
O projeto a promover pelo IAFE visa a Capacitação para a Inclusão de 140 adultos em situação
de vulnerabilidade e/ou exclusão social, através de um Plano de Formação que contempla 4
cursos distintos e um total de 7 ações de formação, com duração de 300 horas cada. Pretendese responder às necessidades diagnosticadas decorrentes do trabalho de DNF realizado pelo
IAFE. Objetiva-se permitir, por via dos itinerários formativos contemplados e das metodologias
inovadoras preconizadas favorecer o empoderamento pessoal e a capacitação dos destinatários,
gerando dinâmicas que lhes permitam a inclusão ativa nas suas diferentes dimensões.

Cursos Abrangidos pelo Projeto formativo do IAFE





Formação para o Empowerment (4 ações)
Desenvolvimento Pessoal e Empregabilidade – Atendimento Comercial (1 ação)
Desenvolvimento Pessoal e Empregabilidade – Serviço de Andares (1 ação)
Desenvolvimento Pessoal e Empregabilidade – Ajudantes de Cozinha (1 ação)

Objetivos
A intervenção do IAFE contempla um Plano de Formação no âmbito da Capacitação para a
Inclusão, tendo em vista responder às necessidades de inclusão social e de acréscimo de
competências dos destinatários, em função dos resultados de DNF apurados. Dirige-se a adultos
fracamente escolarizados e económica ou socialmente desfavorecidos, visando o
empoderamento individual e incrementar a inclusão ativa de 140 formandos
Metodologia
Formação Presencial, com ênfase na aquisição de conhecimentos e incremento de
competências práticas. Incidência em métodos pedagógicos ativos.

Metas Contratualizadas
Participantes de grupos desfavorecidos em formação de percursos formativos – 140 Formandos
Participantes de grupos desfavorecidos que foram certificados no final da formação de percursos
formativos.– 80%

