
• Comércio
128 
formandos 

Área de 
formação 341

• Gestão e 
administração

•128 formandos 

Área de 
formação 345

•Enquadramento na 
organização 
/empresa                    
96 formandos

Área de 
formação 347

• Indústrias 
alimentares                 
144 formandos

Área de 
formação 541

• Produção 
agrícola e 
animal                
704 formandos

Área de 
formação 621

• Silvicultura 
e caça                      
96 formandos

Área de 
formação 623

• Trabalho 
social e 
orientação           
144 formandos

Área de 
formação 762

• Turismo e 
lazer              
96 formandos

Área de 
formação 812

• Proteção de 
pessoas e bens      
96 formandos

Área de 
formação 861

 

FORMAÇÕES 

MODULARES CERTIFICADAS 
Designação do projeto | Formação Modular para Empregados e Desempregados  

Código do projeto | POISE-01-3524-FSE-003179 

Objetivo temático | Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a          

mobilidade laboral 

Região de intervenção | Alfândega da Fé, Carrazeda de Ansiães, Macedo de Cavaleiros, 

Mirandela e Vila Flor 

Entidade beneficiária | DESTEQUE – Associação para o Desenvolvimento da Terra Quente 

Data de aprovação | 06-01-2021 

Calendarização  

Ex
e

cu
çã

o
 

2021 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

2022 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

 

 

Custo total elegível|402 741,05 €   

Apoio financeiro EU| FSE 100% 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição| Responder às necessidades de qualificação dos/as ativos/as empregados/as, e 

desempregados/as, pelo desenvolvimento de competências requeridas pelo mercado de trabalho, 

para fazer face a contextos de mudança identificados na Terra Quente e setores de atividade 

ÁREAS DE FORMAÇÃO (modulares certificadas - exemplos)



estratégicos, com percursos formativos que potenciem a sustentabilidade, através de redes 

colaborativas, de inovação, conhecimento e IG, articulado com o serviço de orientação dos CQ. 

 

Objetivos| Reforçar a qualificação e a competitividade do tecido empresarial, apoiando o investimento 

nas ações de qualificação dos negócios de pequena e média dimensão.  

Resultados esperados| 

Indicador Indicador de 
Realização 

Indicador de 

Resultado 

Participantes empregados na formação 1555 Formandos  

Participantes desempregados, incluindo DLD, na formação 173 Formandos  

Participantes empregados que obtiveram certificação  95% 

Participantes desempregados, incluindo DLD, que obtiveram certificação  95% 

 
 


