
 

 

 

 

 
 

FORMAÇÃO FINANCIADA  

PARA AS EMPRESAS 

Formação Modular para Empregados e Desempregados 

 

A ANTRAM, disponibiliza oferta formativa do Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ) para 

completar o seu Plano Anual de Formação, nas Regiões do Norte, Centro e Alentejo. Esta 

formação é gratuita, visto ser um projecto financiado pelo POISE – Programa Operacional 

Inclusão Social e Emprego. Os cursos têm duração de 25 ou 50 horas podendo ser 

realizados em horário laboral e/ou pós – laboral. 

 

A Oferta formativa compreende as seguintes áreas: 

 

Código da Área Área de Formação 

840 Serviços de Transporte 

341 Comércio 

Nota: Podemos realizar outra formação que interesse diferente dos cursos previstos. Basta contactar-nos para verificarmos 

se é possível. A turma deve ser constituída por 85% de empregados e restantes participantes desempregados 

 

DESTINATÁRIOS 

Idade dos candidatos 

Candidatos com 18 anos ou mais à data de início da formação (art.º 2º da Portaria n.º283) 

empregados e desempregados 

Habilitações dos candidatos: 

 Empregados 

 Candidatos que tenham pelo menos o 6º ano 

 Desempregados 

 Candidatos com habilitações iguais ou superiores ao ensino secundário 
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DOCUMENTAÇÃO DO PARTICIPANTE/FORMANDO 

 Ficha de Inscrição do Participante 

 BI; NISS; NIF; ou Cartão Cidadão 

 Certificado de Habilitações Literárias 

 Comprovativo de Situação de Emprego ou Desemprego 

 

OBSERVAÇÕES 

1. Nº mínimo de formandos:15 

2. Nº máximo de formandos:30 

3. Cada turma não pode conter mais de 50% dos formandos da mesma empresa 

 

 

Consulte-nos para mais informações:  

Região Norte: José António, através do tel. 226 079 120 ou do email: jose.antonio@antram.pt 

 

Região Centro: Armando Miranda, através do tel. 239 497 940 ou do email: 

armando.miranda@antram.pt 

 

Região Sul (Alentejo): Luisa Gonçalves ou Neuza Santos, através dos tels. 289 820 848 e 266 

739 500 ou dos emails: luisa.goncalves@antram.pt e neuza.santos@antram.pt  

 

Serviços Centrais: Rita Sena, através do tel. 218 544 100 ou do email: rita.sena@antram.pt  
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