Ações de formação que visam aumentar as competências e empregabilidade da
população ativa, designadamente dos/as empregados/as e desempregados/as.
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lucrativos, criada em 1994, e uma Entidade Formadora Certificada pela
DGERT – Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho em
múltiplas áreas de Formação que abrangem uma grande parte dos Setores
da Indústria, do Comércio e dos Serviços.

No âmbito do POISE – Programa Operacional Inclusão Social e Emprego – Tipologia de Operação 1.08 –
Formação Modular para Empregados e Desempregados – o IAFE está a promover um Plano de Formação
especialmente dirigido à Região Norte.
As ações de formação serão realizadas localmente, em regime presencial, dando uma resposta de
proximidade às necessidades de formação detetadas e manifestadas pelos/as ativos/as empregados/as e
desempregados/as dos diferentes concelhos que o projeto abrange.

Objetivo: Aumentar as competências e empregabilidade da população ativa, designadamente dos/as
empregados/as e desempregados/as, incluindo os que se encontram em risco de desemprego, através do
desenvolvimento de competências requeridas pelo mercado de trabalho da Região Norte.

OFERTA FORMATIVA
A oferta formativa incide em Cursos/UFCD (Unidades de Formação de Curta Duração) de nível 2 e 4 do
Quadro Nacional de Qualificações (QNQ), que serão realizadas de acordo com os referenciais do Catálogo
Nacional de Qualificações (CNQ), nas seguintes 5 Áreas de Formação:
• 341 – Comércio
• 481 – Ciências Informáticas
• 542 - Indústrias do Têxtil, Vestuário, Calçado e Couro

• 582 – Construção Civil e Engenharia Civil
• 862 – Segurança e Higiene do Trabalho

DESTINATÁRIOS
Todas as ações deste Projeto do IAFE dirigem-se sobretudo a:
o

Ativos/as empregados/as.

Contudo, o IAFE irá promover uma ação de formação modular agrupada com maior duração dirigida
somente a ativos/as desempregados/as, desde que sejam detentores de habilitações iguais ou superiores
ao ensino secundário e com direito a bolsa de formação.
Nota - Para a frequência de Ações de Formação cuja UFCD seja de nível 4 é exigida escolaridade mínima equivalente ao 3º
ciclo do ensino básico.

APOIOS SOCIAIS
A participação nas ações de formação é gratuita.
Tratando-se de ações de formação co-financiadas ao abrigo do POISE – Programa Operacional Inclusão
Social e Emprego, está ainda contemplado a atribuição de:
- Subsídio de alimentação no valor de 4,77 € / dia de formação efetivamente frequentado, com um
mínimo de 3 horas de formação.
Nota 1- No caso dos/as ativos/as empregados/as, este subsídio só será atribuído desde qua formação decorra em horário
pós-laboral.
Nota 2 - A atribuição deste subsídio está dependente da frequência da formação com assiduidade e aproveitamento.

CERTIFICAÇÃO
A conclusão de qualquer ação de formação Modular, com assiduidade e aproveitamento, confere o direito
à emissão de um Certificado de Formação na plataforma SIGO, de acordo com e legislação em vigor.

COMO SE CANDIDATAR
Para formalizar a sua candidatura deverá disponibilizar a seguinte documentação:
▪ Cópia do certificado de habilitações
▪ Comprovativo relativo à situação face ao emprego (empregados/as ou desempregados/as)
▪ Comprovativo de horário de trabalho (no caso de empregados/as)
▪ IBAN
▪ Formulário de pré-inscrição do IAFE devidamente preenchido, disponível em www.iafe.pt
Visite-nos em www.iafe.pt ou contacte-nos através de formacao@iafe.pt para obter
informações sobre outros cursos que correspondam às suas necessidades.

