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Todo o Sistema de Formação Profissional recentemente reformulado assenta numa lógica 

de certificação de qualificações dos recursos humanos, possibilitando a sua progressão 

escolar e profissional, de forma a modernizar as organizações. Neste âmbito, constituiu-

se o Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ), que inclui a estrutura das ofertas 

formativas financiadas criadas com base em referenciais (conteúdos programáticos 

definidos a nível nacional) para alcançar os diferentes perfis profissionais - estas ofertas 

são as Formações Modulares Certificadas. As acções de Formação Modular Certificada 

de Curta Duração ( UFCD ) das mais variadas áreas são capitalizáveis, podendo ser 

combinadas pelo participante à medida das suas necessidades. 

Desempregados DLD: habitações 4º, 6º, 9º e 12º ano e Licenciados.

Desempregados curta duração: habilitações até 12º ano incompleto

A inscrição pressupõe o conhecimento e aceitação das condições de participação:

1. Apresentação da ficha de inscrição devidamente preenchida com os seguintes docts: 

a) Bilhete de Identidade  /  Cartão de Contribuinte / Cartão de  Cidadão

c) Certificado de habilitações /  Comprovativo do NIB de conta Bancaria

d) Comprovativo situação face ao Emprego: Comprovativo da inscrição no IEFP

2. A frequência é gratuita – Financiada pelo PT2020 .

3. O início de cada acção está dependente do nº de pessoas inscritas para a mesma. 

A  acção poderá não se realizar caso não haja o nº mínimo de inscritos.

4. As inscrições serão consideradas por ordem cronológica de chegada e com todos os 

elementos solicitados. As  inscrições só serão válidas após confirmação dos n/s  serviços.

5. Para efeitos de conclusão/certificação da formação modular com aproveitamento a 

assiduidade não pode ser inferior a 90% da carga horária total do curso. O SEU PARCEIRO NA FORMAÇÃO!
o  f u t u r o  c o m e ç a  a q u i . . . .
INVESTIR EM QUEM QUER APRENDER!

HORÁRIO: DIURNO / PÓS LABORAL
SUB. ALIMENTAÇÃO: 25HORAS = € 40 / 50 HORAS = € 80
CERTIFICADO DE QUALIFICAÇÕES

SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS 

REGALIAS

FORMAÇÃO PARA DESEMPREGADOS

PLANO DE FORMAÇÃO
2 0 1 8 / 2 0 2 0

O que é a Formação Modular Certificada ?

Destinatários:

Condições Gerais de Participação:



SERVIÇO DE APOIO A CRIANÇAS E JOVENS


