
 

Designação do Projeto: Formação Modular para Empregados e Desempregados 

Código do Projeto: POISE-01-3524-FSE-003544 

Objetivos do projeto:  
a) Potenciar a empregabilidade da população ativa, designadamente dos desempregados e dos empregados, incluindo os que se encontram 
em risco de desemprego, através do aumento da sua adaptabilidade por via do desenvolvimento das competências requeridas pelo mercado 
de trabalho; 
b) Responder a necessidades de qualificação dos ativos empregados, em contextos de mudança organizacional e processos de restruturação, 
com vista a aumentar as competências e os níveis de qualificação dos mesmos, contribuindo para a manutenção do seu nível de emprego; 
c) Reforçar a qualificação profissional dos ativos desempregados, potenciando um regresso mais sustentado ao mercado de trabalho, através 
da participação em percursos de formação modular ajustados ao seu perfil e necessidades. 

Região de Intervenção: Norte 

Entidade Promotora:  
502280271 | NERVIR – Associação Empresarial 

Data de aprovação: 04-12-2020 

Data de início: 18-01-2021 

Data de conclusão: 16-12-2022 

Custo total elegível: 415.927,09€ 

Apoio financeiro: 353.538,03€ (FSE) | 62.389,06€ (OE) 

Objetivos, atividades e resultados esperados: 
 
Ações a realizar, por área de formação: 

áreas de formação nº ações 
nº 

formand
os 

nº horas 
volume 

formação 

341 - Comércio 30 480 750 12000 

344 - Contabilidade e fiscalidade 10 160 250 4000 

345 - Gestão e administração 2 32 50 800 

346 - Secretariado e trabalho administrativo 3 48 75 1200 

347 - Enquadramento na organização/empresa 5 80 125 2000 

481 - Ciências informáticas 30 480 750 12000 

541 - Indústrias alimentares 5 80 125 2000 

582 - Construção civil e engenharia civil 5 80 125 2000 

621 - Produção agrícola e animal 4 64 100 1600 

729 - Saúde-programas não classificados noutra área de formação 5 80 125 2000 

761 - Serviços de apoio a crianças e jovens 6 96 150 2400 

762 - Trabalho social e orientação 15 240 375 6000 

812 - Turismo e lazer 10 160 250 4000 

861 - Protecção de pessoas e bens 6 96 150 2400 

862 - Segurança e higiene do trabalho 10 160 250 4000 

total 146 2336 3650 58400 

 
Indicadores Físicos: 

tipo de 
indicador   

código indicador 
unidade 

de medida 
metas 

contratualizadas 

Realização O.08.05.05.E Participantes empregados na formação Nº 2.044 

Resultado   R.08.05.02.P Participantes empregados que obtiveram certificação % 90 

Realização O.08.05.04.P Participantes desempregados na formação Nº 292 

Resultado   R.08.05.06.P Participantes desempregados que obtiveram certificação % 90 

 

 


