Delegação Regional do Centro
Centro de Emprego e Formação Profissional de Leiria
Serviço de Formação Profissional de Leiria

Vida Ativa - Técnicas de Procura de Emprego - TPE
A medida Vida Ativa - Emprego Qualificado permite potenciar o regresso ao mercado de trabalho de desempregados/as, através de uma rápida
integração em ações de formação de curta duração. As TPE visam proporcionar aos desempregados as competências necessárias à adoção
de atitudes que reforcem as condições de empregabilidade, a procura ativa de emprego e a criação do próprio emprego ou empresa, como
vias facilitadoras de integração no mercado de trabalho.
Quem pode frequentar esta formação?

Desempregados/as, jovens ou adultos/as, subsidiados/as ou não, inscritos nos Serviços de
Emprego do IEFP, independentemente das habilitações escolares.*
*Acções de nível 2 - mínimo 4º ano de escolaridade. Ações de nível 4 - mínimo 9º ano

Nível 2

Certificação

25 horas

Duração
Legislação aplicável

NOTA IMPORTANTE:

Portaria n.º 203/2013, de 17 de junho e Resolução do CM 104/2013, de 31 de dezembro
O início das ações pode ser alterado por motivo de planeamento e organização da formação, assim como,
poderá haver lugar a substituição de saídas profissionais como forma de adaptação ao mercado de emprego.

PERFIL 1 - UF 8598 - Desenvolvimento Pessoal e Técnicas de Procura de Emprego
AÇÃO VA/FMC - designação
8598 - Desenvolvimento pessoal e técnicas de
procura de emprego FAD
8598 - Desenvolvimento pessoal e técnicas de
procura de emprego
8598 - Desenvolvimento pessoal e técnicas de
procura de emprego
8598 - Desenvolvimento pessoal e técnicas de
procura de emprego

Concelho

Data de início

Horário

Duração
(em horas)

Marinha Grande

27/01/2021

Laboral

25

Leiria Batalha

09/02/2021

Laboral

25

Porto de Mós

11/02/2021

Laboral

25

Pombal Guia

18/02/2021

Laboral

25

PERFIL 2 - UF 8599 Comunicação Assertiva e Técnicas de Procura de Emprego
AÇÃO VA/FMC - designação
8599 - Comunicação assertiva e técnicas de
procura de emprego FAD
8599 - Comunicação assertiva e técnicas de
procura de emprego
8599 - Comunicação assertiva e técnicas de
procura de emprego FAD
8599 - Comunicação assertiva e técnicas de
procura de emprego
8599 - Comunicação assertiva e técnicas de
procura de emprego FAD
8599 - Comunicação assertiva e técnicas de
procura de emprego
8599 - Comunicação assertiva e técnicas de
procura de emprego
8599 - Comunicação assertiva e técnicas de
procura de emprego FAD
8599 - Comunicação assertiva e técnicas de
procura de emprego

Concelho

Data de início

Horário

Duração
(em horas)

Marinha Grande

28/01/2021

Laboral

25

Leiria Batalha

28/01/2021

Laboral

25

Pombal

17/02/2021

Laboral

25

Leiria Batalha

19/02/2021

Laboral

25

Marinha Grande

22/02/2021

Laboral

25

Figueiró dos Vinhos

24/02/2021

Laboral

25

Leiria Batalha

09/03/2021

Laboral

25

Pombal

16/03/2021

Laboral

25

Porto de Mós

24/03/2021

Laboral

25

Delegação Regional do Centro
Centro de Emprego e Formação Profissional de Leiria
Serviço de Formação Profissional de Leiria

Vida Ativa - Técnicas de Procura de Emprego - TPE
A medida Vida Ativa - Emprego Qualificado permite potenciar o regresso ao mercado de trabalho de desempregados/as, através de uma rápida
integração em ações de formação de curta duração. As TPE visam proporcionar aos desempregados as competências necessárias à adoção
de atitudes que reforcem as condições de empregabilidade, a procura ativa de emprego e a criação do próprio emprego ou empresa, como
vias facilitadoras de integração no mercado de trabalho.
Quem pode frequentar esta formação?

Desempregados/as, jovens ou adultos/as, subsidiados/as ou não, inscritos nos Serviços de
Emprego do IEFP, independentemente das habilitações escolares.*
*Acções de nível 2 - mínimo 4º ano de escolaridade. Ações de nível 4 - mínimo 9º ano

Nível 2

Certificação

25 horas

Duração
Legislação aplicável

NOTA IMPORTANTE:

Portaria n.º 203/2013, de 17 de junho e Resolução do CM 104/2013, de 31 de dezembro
O início das ações pode ser alterado por motivo de planeamento e organização da formação, assim como,
poderá haver lugar a substituição de saídas profissionais como forma de adaptação ao mercado de emprego.

PERFIL 1 - UF 8598 - Desenvolvimento Pessoal e Técnicas de Procura de Emprego
AÇÃO VA/FMC - designação

Concelho

Data de início

Horário

Duração
(em horas)

PERFIL 3 - UF 8600 - Competências Empreendedoras e Técnicas de Procura de Emprego
Concelho

Data de início

Horário

Duração
(em horas)

Figueiró dos Vinhos

23/02/2021

Laboral

25

Batalha Leiria

25/02/2021

Laboral

25

Marinha Grande

11/03/2021

Laboral

25

AÇÃO VA/FMC - designação
8600 - Competências Empreendedoras e
Técnicas de Procura de Emprego
8600 - Competências Empreendedoras e
Técnicas de Procura de Emprego
8600 - Competências Empreendedoras e
Técnicas de Procura de Emprego

Atualizado a: 22/01/2021
Para qualquer esclarecimento contatar:
Atendimento no serviço de emprego

Morada: Rua de S. Francisco, 32 - 1º Dto. / 2º Esq. - 2400-230 Leiria - PORTUGAL
Telefone: 351 244 239 750
E-mail: sfp.leiria@iefp.pt│ www.iefp.pt │ cefpleiria@centroqualifica.gov.pt
2º a 6ª feira - senha G

horário: 9:30-12:00 - 14:00-16:00

Delegação Regional do Centro
Centro de Emprego e Formação Profissional de Leiria
Serviço de Formação Profissional de Leiria

Vida Ativa - Qualifica +
QUALIFICA +, percursos de formação modular pré-definidos, mas flexíveis, destinados especificamente aos candidatos com baixas qualificações. Considerando a existência de
situações muito díspares ao nível das habilitações literárias registadas, estes percursos focam-se em dois grandes grupos:
1. adultos que possuem entre o 4.º e o 6.º ano de escolaridade, exclusive;
2. adultos que detêm o 6.º ano, mas não concluíram o 9.º ano de escolaridade.
Quem pode frequentar esta formação?

A Medida Vida Ativa destina-se a desempregados inscritos nos Centros/Serviços de Emprego do IEFP, I.P.

Certificação

Nível 2

Duração

Variável
Portaria n.º 203/2013, de 17 de junho e Resolução do CM 104/2013, de 31 de dezembro

Legislação aplicável
NOTA IMPORTANTE:

O início das ações pode ser alterado por motivo de planeamento e organização da formação, assim como, poderá haver lugar a
substituição de saídas profissionais como forma de adaptação ao mercado de emprego.

ACÇÃO/Saída Profissional

Habilitação de
entrada

Data de início da ação

Concelho

Q+ B2 - Percurso Operador/a de Jardinagem JARDINAGEM - CONSERVAÇÃO (B2) Q+

4º ano

10/02/2021

Leiria

Q+ B2 - Percurso Operador/a de Logística - LOGÍSTICA PROCESSOS EM ARMAZÉM (B2) Q+

4º ano

17/02/2021

Marinha Grande

Atualizado a:

Para qualquer esclarecimento contatar:

Atendimento no serviço de emprego

22/01/2021
Morada: Rua de S. Francisco, 32 - 1º Dto. / 2º Esq. - 2400-230 Leiria - PORTUGAL
Telefone: 351 244 239 750
E-mail: sfp.leiria@iefp.pt│ www.iefp.pt │ cefpleiria@centroqualifica.gov.pt
2º a 6ª feira - senha G

horário: 9:30-12:00 - 14:00-16:00

Delegação Regional do Centro
Centro de Emprego e Formação Profissional de Leiria
Serviço de Formação Profissional de Leiria

Vida Ativa
A medida Vida Ativa - Emprego Qualificado permite potenciar o regresso ao mercado de trabalho de desempregados/as, através de uma rápida integração em ações de formação de
curta duração.

Desempregados/as, jovens ou adultos/as, subsidiados/as ou não, inscritos nos Serviços de Emprego do IEFP,
Quem pode frequentar esta formação? independentemente das habilitações escolares.*
*Acções de nível 2 mínimo 4º ano de escolaridade. Ações de nível 4 - mínimo 9º ano

Nível 2 ou 4
Variável de acordo com a ação pretendida. Estes percursos podem incluir uma componente de Prática em Contexto de Trabalho
Duração
de duração máxima de 6 meses

Certificação

Portaria n.º 203/2013, de 17 de junho e Resolução do CM 104/2013, de 31 de dezembro

Legislação aplicável
NOTA IMPORTANTE:

O início das ações pode ser alterado por motivo de planeamento e organização da formação, assim como, poderá haver lugar a substituição de
saídas profissionais como forma de adaptação ao mercado de emprego.

8609 - Língua espanhola - atendimento

Nível de
qualificação
4

Escolaridade de
acesso
≥ 9º ano

Concelho

Data de início

Horário

Pombal

18/01/2021

Laboral

Duração
(em horas)
50

3572 - Técnicas de embelezmento de unhas

4

≥ 9º ano

Pombal

28/01/2021

PósLaboral

50

Percurso costura - modelação de casacos

2

≥ 4º ano

Leiria

03/02/2021

Laboral

100

Componentes de construção metálica Eletrofer - 2

2

≥ 4º ano

Marinha Grande

03/02/2021

Laboral

200+FPCT

6323 - Cultura de plantas aromáticas, medicinais e
condimentares - Tomilhos

2

≥ 4º ano

Pombal

05/02/2021

Laboral

25

9821 - Produtos financeiros básicos

4

≥ 9º ano

Pombal

09/02/2021

Laboral

50

10526 - Literacia digital - iniciação

2

≥ 4º ano

Porto de Mós

09/02/2021

Laboral

25

7464 - Língua inglesa - apresentação e informação

2

≥ 4º ano

Leiria

10/02/2021

Laboral

25

10526 - Literacia digital - iniciação

2

≥ 4º ano

Pombal

15/02/2021

Laboral

25

10526 - Literacia digital - iniciação

4

≥ 9º ano

Marinha Grande

16/02/2021

Laboral

25

10526 - Literacia digital - iniciação

2

≥ 4º ano

Marinha Grande

17/02/2021

Laboral

25

10526 - Literacia digital - iniciação

2

≥ 4º ano

Leiria

18/02/2021

Laboral

25

10526 - Literacia digital - iniciação

2

≥ 4º ano

Figueiró dos Vinhos

19/02/2021

Laboral

25

9820 - Planeamento e Gestão do orçamento Familiar

2

≥ 4º ano

Pombal

22/02/2021

Laboral

25

9822 - Poupança – Conceitos Básicos

2

≥ 4º ano

Figueiró dos Vinhos

23/02/2021

Laboral

25

0754 - Processador de texto

2

≥ 4º ano

Marinha Grande

02/03/2021

Laboral

50

10526 - Literacia digital - iniciação

2

≥ 4º ano

Leiria

02/03/2021

Laboral

25

6960 - Língua alemã – informações acerca da vida
quotidiana, compras, e serviços e locais de interesse
turístico

2

≥ 4º ano

Leiria

05/03/2021

Laboral

50

9822 - Poupança – Conceitos Básicos

4

≥ 9º ano

Leiria

08/03/2021

Laboral

25

10526 - Literacia digital - iniciação

2

≥ 4º ano

Leiria

09/03/2021

Laboral

25

10526 - Literacia digital - iniciação

2

≥ 4º ano

Marinha Grande

10/03/2021

Laboral

25

AÇÃO VA/FMC - designação

Delegação Regional do Centro
Centro de Emprego e Formação Profissional de Leiria
Serviço de Formação Profissional de Leiria

Vida Ativa
A medida Vida Ativa - Emprego Qualificado permite potenciar o regresso ao mercado de trabalho de desempregados/as, através de uma rápida integração em ações de formação de
curta duração.

Desempregados/as, jovens ou adultos/as, subsidiados/as ou não, inscritos nos Serviços de Emprego do IEFP,
Quem pode frequentar esta formação? independentemente das habilitações escolares.*
*Acções de nível 2 mínimo 4º ano de escolaridade. Ações de nível 4 - mínimo 9º ano

Nível 2 ou 4
Variável de acordo com a ação pretendida. Estes percursos podem incluir uma componente de Prática em Contexto de Trabalho
Duração
de duração máxima de 6 meses

Certificação

Portaria n.º 203/2013, de 17 de junho e Resolução do CM 104/2013, de 31 de dezembro

Legislação aplicável
NOTA IMPORTANTE:

O início das ações pode ser alterado por motivo de planeamento e organização da formação, assim como, poderá haver lugar a substituição de
saídas profissionais como forma de adaptação ao mercado de emprego.

AÇÃO VA/FMC - designação

Nível de
qualificação

Escolaridade de
acesso

Concelho

Data de início

Horário

Duração
(em horas)

10526 - Literacia digital - iniciação

2

≥ 4º ano

Leiria

10/03/2021

Laboral

25

10526 - Literacia digital - iniciação

2

≥ 4º ano

Pombal

11/03/2021

Laboral

25

10526 - Literacia digital - iniciação

2

≥ 4º ano

Figueiró dos Vinhos

12/03/2021

9820 - Planeamento e Gestão do orçamento Familiar

2

≥ 4º ano

Leiria

13/03/2021

Laboral

25

9822 - Poupança – Conceitos Básicos

2

≥ 4º ano

Marinha Grande

15/03/2021

Laboral

25

10526 - Literacia digital - iniciação

2

≥ 4º ano

Ansião

15/03/2021

Laboral

25

9820 - Planeamento e Gestão do orçamento Familiar

2

≥ 4º ano

Marinha Grande

16/03/2021

Laboral

25

6324 Cultura de plantas aromáticas, medicinais e
condimentares - Lucia Lima

2

≥ 4º ano

Marinha Grande

16/03/2021

Laboral

25

9045 - Agricultura biológica – métodos de produção

2

≥ 4º ano

Porto de Mós

16/03/2021

Laboral

25

10526 - Literacia digital - iniciação

2

≥ 4º ano

Pombal

16/03/2021

Laboral

25

0768 - Criação de sites WEB

2

≥ 4º ano

Marinha Grande

17/03/2021

Laboral

50

10526 - Literacia digital - iniciação

2

≥ 4º ano

Leiria

17/03/2021

Laboral

25

Percurso costura - corte de casacos

2

≥ 4º ano

Leiria

18/03/2021

Laboral

100

9823 - Crédito e endividamento

2

≥ 4º ano

Pombal

21/03/2021

Laboral

50

9820 - Planeamento e Gestão do orçamento Familiar

2

≥ 4º ano

Leiria

25/03/2021

Laboral

25

0354 - Língua inglesa - atendimento

2

≥ 4º ano

Marinha Grande

25/03/2021

Laboral

50

3315 - Nutrição e dietética

2

≥ 4º ano

Marinha Grande

27/03/2021

Laboral

25

0568 - Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)

2

≥ 4º ano

Leiria

27/03/2021

Laboral

50

9820 - Planeamento e Gestão do orçamento Familiar

4

≥ 9º ano

Marinha Grande

30/03/2021

Laboral

25

25

Delegação Regional do Centro
Centro de Emprego e Formação Profissional de Leiria
Serviço de Formação Profissional de Leiria

Vida Ativa
A medida Vida Ativa - Emprego Qualificado permite potenciar o regresso ao mercado de trabalho de desempregados/as, através de uma rápida integração em ações de formação de
curta duração.

Desempregados/as, jovens ou adultos/as, subsidiados/as ou não, inscritos nos Serviços de Emprego do IEFP,
Quem pode frequentar esta formação? independentemente das habilitações escolares.*
*Acções de nível 2 mínimo 4º ano de escolaridade. Ações de nível 4 - mínimo 9º ano

Certificação
Duração

Nível 2 ou 4
Variável de acordo com a ação pretendida. Estes percursos podem incluir uma componente de Prática em Contexto de Trabalho
de duração máxima de 6 meses
Portaria n.º 203/2013, de 17 de junho e Resolução do CM 104/2013, de 31 de dezembro

Legislação aplicável
NOTA IMPORTANTE:

O início das ações pode ser alterado por motivo de planeamento e organização da formação, assim como, poderá haver lugar a substituição de
saídas profissionais como forma de adaptação ao mercado de emprego.

AÇÃO VA/FMC - designação

Nível de
qualificação

Escolaridade de
acesso

Concelho

Data de início

Horário

Duração
(em horas)

10526 - Literacia digital - iniciação

2

≥ 4º ano

Pombal

31/03/2021

Laboral

25

10526 - Literacia digital - iniciação

2

≥ 4º ano

Porto de Mós

31/03/2021

Laboral

25

Atualizado a: 22/01/2021
Para qualquer esclarecimento contatar:
Atendimento no serviço de emprego

Morada: Rua de S. Francisco, 32 - 1º Dto. / 2º Esq. - 2400-230 Leiria - PORTUGAL
Telefone: 351 244 239 750
E-mail: sfp.leiria@iefp.pt│ www.iefp.pt │ cefpleiria@centroqualifica.gov.pt
2º a 6ª feira - senha G

horário: 9:30-12:00 - 14:00-16:00

Delegação Regional do Centro
Centro de Emprego e Formação Profissional de Leiria
Serviço de Formação Profissional de Leiria

Vida Ativa Social
A medida Vida Ativa Jovem visa reforçar a qualificação profisisonal dos/as jovens desempregados/as, no sentido de complementar, aumentar e desenvolver
competências pessoais, profissionais e relacionais dos/as jovens que procuram um primeiro emprego ou um novo emprego.
Desempregados/as, jovens ou adultos/as, subsidiados/as ou não, inscritos nos Serviços de Emprego do IEFP,
independentemente das habilitações escolares.*
Certificação no âmbito do Sistema Nacional de Qualificações

Quem pode frequentar esta
formação?
Certificação

Variável de acordo com a ação pretendida. Estes percursos podem incluir uma componente de Prática em
Contexto de Trabalho de duração máxima de 6 meses

Duração

Portaria n.º 203/2013, de 17 de junho e Resolução do CM 104/2013, de 31 de dezembro

Legislação aplicável

O início das ações pode ser alterado por motivo de planeamento e organização da formação, assim como, poderá haver lugar a
substituição de saídas profissionais como forma de adaptação ao mercado de emprego.

NOTA IMPORTANTE:

AÇÃO VA/NEET - designação

UFCD do percurso

Escolaridade
entrada

Concelho

Data de início

Horário

Duração
(em horas)

Área de intervenção: crianças e jovens
FAD

9641, 9852, 10649,
9649, 9851, 10658

≥ 4º ano

Leiria

10/03/2021

Laboral

225

Área de intervenção: Idosos

3546, 3543, 0350, 6571,
8853, 8854

≥ 4º ano

Figueiró dos Vinhos

13/03/2021

Laboral

275

Área de intervenção: atividades de
apoio aos serviços de saúde

6570, 6559, 6571, 6564,
6582, 6575

≥ 9º ano

Pombal

06/03/2021

Laboral

250

Atualizado a: 22/01/2021
Para qualquer esclarecimento contatar:
Atendimento no serviço de emprego

Morada: Rua de S. Francisco, 32 - 1º Dto. / 2º Esq. - 2400-230 Leiria - PORTUGAL
Telefone: 351 244 239 750
E-mail: sfp.leiria@iefp.pt│ www.iefp.pt │ cefpleiria@centroqualifica.gov.pt
2º a 6ª feira - senha G

horário: 9:30-12:00 - 14:00-16:00

Delegação Regional do Centro
Centro de Emprego e Formação Profissional de Leiria
Serviço de Formação Profissional de Leiria

Vida Ativa Jovem
A medida Vida Ativa Jovem visa reforçar a qualificação profisisonal dos/as jovens desempregados/as, no sentido de complementar, aumentar e desenvolver
competências pessoais, profissionais e relacionais dos/as jovens que procuram um primeiro emprego ou um novo emprego.
Desempregados/as, jovens inscritos/as nos Serviços de Emprego do IEFP, com idades compreendidas entre
os 18 e os 29 anos.
Certificação no âmbito do Sistema Nacional de Qualificações

Quem pode frequentar esta
formação?
Certificação

Variável de acordo com a ação pretendida. Estes percursos podem incluir uma componente de Prática em
Contexto de Trabalho de duração máxima de 6 meses

Duração

Portaria n.º 203/2013, de 17 de junho e Resolução do CM 104/2013, de 31 de dezembro

Legislação aplicável

O início das ações pode ser alterado por motivo de planeamento e organização da formação, assim como, poderá haver lugar a
substituição de saídas profissionais como forma de adaptação ao mercado de emprego.

NOTA IMPORTANTE:

Ação vida ativa Jovem

UFCD do percurso

Escolaridade
entrada

Concelho

Data de início

Horário

Duração
(em horas)

Costura Criativa

9949, 0153 e 0154

≥ 4º ano

Leiria

19/03/2021

Laboral

250

Fotografia FAD

9289; 9290; 9291; 9294;
9300; 9301; CLC-LEI

≥ 9º ano

Pombal

22/03/2021

Laboral

250

Web Design FAD

9949, 0153 e 0154

≥ 9º ano

Marinha Grande

04/03/2021

Laboral

75

Atualizado a: 22/01/2021
Para qualquer esclarecimento contatar:
Atendimento no serviço de emprego

Morada: Rua de S. Francisco, 32 - 1º Dto. / 2º Esq. - 2400-230 Leiria - PORTUGAL
Telefone: 351 244 239 750
E-mail: sfp.leiria@iefp.pt│ www.iefp.pt │ cefpleiria@centroqualifica.gov.pt
2º a 6ª feira - senha G

horário: 9:30-12:00 - 14:00-16:00

Delegação Regional do Centro
Centro de Emprego e Formação Profissional de Leiria
Serviço de Formação Profissional de Leiria

Vida Ativa Jovem
A medida Vida Ativa Jovem visa reforçar a qualificação profisisonal dos/as jovens desempregados/as, no sentido de complementar, aumentar e desenvolver
competências pessoais, profissionais e relacionais dos/as jovens que procuram um primeiro emprego ou um novo emprego.
Desempregados/as, jovens inscritos/as nos Serviços de Emprego do IEFP, com idades compreendidas entre
os 18 e os 34 anos.
Certificação no âmbito do Sistema Nacional de Qualificações

Quem pode frequentar esta
formação?
Certificação

Variável de acordo com a ação pretendida. Estes percursos podem incluir uma componente de Prática em
Contexto de Trabalho de duração máxima de 6 meses

Duração

Portaria n.º 203/2013, de 17 de junho e Resolução do CM 104/2013, de 31 de dezembro

Legislação aplicável

O início das ações pode ser alterado por motivo de planeamento e organização da formação, assim como, poderá haver lugar a
substituição de saídas profissionais como forma de adaptação ao mercado de emprego.

NOTA IMPORTANTE:

Ação VA Jovem + digital

UFCD do percurso

Escolaridade
entrada

Concelho

Data de início

Horário

Duração
(em horas)

Ferramentas de Produtividade e
colaboração

0753, 0754, 0779, 0693,
0686, 0778, 0695, 9216

≥ 12º ano

Marinha Grande

13/03/2021

Laboral

275

Comércio digital - estratégia de
empresa FAD

9214, 9842, 0444, 0441,
0442, 0446, 9216, 10672
7855

≥ 12º ano

Leiria

10/02/2021

Laboral

300

Atualizado a: 22/01/2021
Para qualquer esclarecimento contatar:
Atendimento no serviço de emprego

Morada: Rua de S. Francisco, 32 - 1º Dto. / 2º Esq. - 2400-230 Leiria - PORTUGAL
Telefone: 351 244 239 750
E-mail: sfp.leiria@iefp.pt│ www.iefp.pt │ cefpleiria@centroqualifica.gov.pt
2º a 6ª feira - senha G

horário: 9:30-12:00 - 14:00-16:00

Delegação Regional do Centro
Centro de Emprego e Formação Profissional de Leiria
Serviço de Formação Profissional de Leiria

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE ADULTOS - EFA
Os cursos de educação e formação para adultos (Cursos EFA) permitem elevar os níveis de habilitação escolar e profissional da população portuguesa adulta e, por
esta via, melhorar as suas condições de empregabilidade.
Quem pode
frequentar esta
formação?
Certificação

Adultos/as que estejam nas seguintes condições:
idade igual ou superior a 18 anos e habilitações escolares entre menos de 4 anos até 12 anos
Os cursos EFA possuem diferentes tipologias em função das habilitações escolares dos candidatos. Assim, a certificação resulta do percurso de
formação frequentado, podendo corresponder aos seguintes níveis:
4.º, 6.º, 9.º ou 12.º anos de escolaridade e respetivo nível de qualificação do Quadro Nacional de Qualificações (2 e 4).
De 6 a 18 meses aproximadamente

Duração
Legislação
aplicável
NOTA IMPORTANTE:

Tipologia

Portaria n.º 283/2011, de 24 de outubro, Portaria n.º 230/2008, de 7 de março e Decreto-Lei n.º 396/2007, de 31 de dezembro
O início das ações pode ser alterado por motivo de planeamento e organização da formação, assim como, poderá haver lugar a substituição de saídas profissionais como
forma de adaptação ao mercado de emprego.

Idade
mínima

Habilitação Escolar
Entrada

Saída

Nível de Qualificação à
saída do percurso

ACÇÃO/Saída Profissional

Data de início
Local de Formação - Concelho
da ação

nível básico B3

18

≥ 6º ano

9º ano

nível 2

Operador/a de Logística

15/02/2021

Marinha Grande

nível secundário tipo A

23

≥ 9º ano

secundário

nível 4

Técnico de Instalações
Elétricas

23/02/2021

Leiria

nível secundário tipo A

23

≥ 9º ano

secundário

nível 4

Técnico/a de Geriatria

23/02/2021

Leiria

nível básico B3

18

≥ 6º ano

9º ano

nível 2

Canalizador/a

23/02/2021

Leiria

nível secundário tipo A

23

≥ 9º ano

secundário

nível 4

Técnico/a de Geriatria

08/03/2021

Porto de Mós

nível secundário PRO

23

secundário secundário

nível 4

15/03/2021

Leiria

nível secundário PRO

23

secundário secundário

nível 4

21/03/2021

Leiria

nível secundário PRO

23

secundário secundário

nível 4

21/03/2021

Pombal

nível secundário PRO

23

secundário secundário

nível 4

21/03/2021

Marinha Grande

nível secundário tipo A

23

21/03/2021

Pombal

Atualizado a:

≥ 9º ano

secundário

Técnico/a de Distribuição

22/01/2021

Para qualquer esclarecimento
contatar:
Atendimento no serviço de
emprego

nível 4

Técnico/a de Comunicação e
Serviço Digital
Técnico/a de Informática de
Sistemas
Técnico/a de Comunicação Marketing, Relações Públicas e
Publicidade
Técnico/a de Comunicação e
Serviço Digital

2º a 6ª feira - senha G

Morada: Rua de S. Francisco, 32 - 1º Dto. / 2º Esq. - 2400-230 Leiria - PORTUGAL
Telefone: 351 244 239 750
E-mail: sfp.leiria@iefp.pt│ www.iefp.pt │ cefpleiria@centroqualifica.gov.pt
horário: 9:30-12:00 - 14:00-16:00

Delegação Regional do Centro
Centro de Emprego e Formação Profissional de Leiria
Serviço de Formação Profissional de Leiria

APRENDIZAGEM
Os cursos de aprendizagem permitem obter uma certificação escolar e profissional, privilegiando a inserção no mercado de trabalho, potenciada por uma forte
componente de formação realizada em contexto de empresa, e o prosseguimento de estudos de nível superior.
Quem pode
frequentar esta
formação?

Jovens que estejam nas seguintes condições:
Idade inferior a 25 anos
9.º ano de escolaridade ou superior, sem conclusão do 12.º ano
(*) em situações excecionais poderá admitir-se a integração de candidatos com idade igual ou superior a 25 anos.

Nível 4 de qualificação e 12.º ano de escolaridade

Certificação

Têm a duração de 3700 horas, o que equivale a cerca de dois anos e meio de formação.

Duração
Legislação aplicável

NOTA IMPORTANTE:

(Portaria n.º 1497/2008, 19 de Dezembro, alterada pela Portaria n.º 289/2009, 20 de Março e Portaria n.º73/2010, 4 de Fevereiro)

O início das ações pode ser alterado por motivo de planeamento e organização da formação, assim como, poderá haver lugar a substituição de saídas
profissionais como forma de adaptação ao mercado de emprego.

ACÇÃO/Saída Profissional

Data de início da ação

Concelho

Técnico/a Auxiliar de Saúde

a definir

Leiria - Pólo de Formação S. Romão

Técnico/a de Fabrico de Componentes de Construções
Metálicas

a definir

Marinha Grande - Pólo de Formação MG

Atualizado a:

22/01/2021

Para qualquer esclarecimento contatar:
Atendimento no serviço de emprego

Morada: Rua de S. Francisco, 32 - 1º Dto. / 2º Esq. - 2400-230 Leiria - PORTUGAL
Telefone: 351 244 239 750
E-mail: sfp.leiria@iefp.pt│ www.iefp.pt │ cefpleiria@centroqualifica.gov.pt
2º a 6ª feira - senha G
horário: 9:30-12:00 - 14:00-16:00

Delegação Regional do Centro
Centro de Emprego e Formação Profissional de Leiria
Serviço de Formação Profissional de Leiria

Português Língua de Acolhimento
O Programa PLA – Português Língua de Acolhimento permite elevar a capacidade de expressão e compreensão da língua
portuguesa e o conhecimento dos direitos básicos de cidadania, necessários à integração dos públicos imigrantes na
sociedade portuguesa.

Quem pode frequentar esta
formação?

Certificação
Duração
Legislação aplicável

Adultos, com idade igual ou superior a 18 anos, cuja língua materna não é a língua portuguesa
e/ou que não detenham competências básicas, intermédias ou avançadas em língua
portuguesa, de acordo com o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (QECRL).
Devem ser portadores de título de residência, nos termos da legislação nacional aplicável a
cidadãos estrangeiros, ou devem apresentar um dos seguintes documentos:
a) Comprovativo de que foi iniciado o procedimento para a obtenção, renovação ou
prorrogação de título de residência, no âmbito de processo de regularização;
b) Comprovativo de admissão do pedido de asilo e cujo processo se encontre pendente;
c) Comprovativo da atribuição do Número de Identificação de Segurança Social (NISS).
Não existe habilitação mínima para frequentar estas formações.
75 a 100 horas
Portaria n.º 183/2020 de 5 de agosto

O início das ações pode ser alterado por motivo de planeamento e organização da formação, assim como,
poderá haver lugar a substituição de saídas profissionais como forma de adaptação ao mercado de emprego.
A obtenção do nível A2 de proficiência linguística do utilizador elementar ou superior faz prova do
conhecimento de língua portuguesa, nos termos do disposto na alínea d) do n.º 2 do artigo 25.º do Decreto -Lei
NOTA IMPORTANTE:
n.º 237 -A/2006, de 14 de dezembro, que aprova o Regulamento da Nacionalidade Portuguesa, na sua redação
atual, e nos termos do disposto nas alíneas e) do n.º 1 do artigo 64.º e g) do n.º 1 do artigo 74.º do Decreto
Regulamentar n.º 84/2007, de 5 de novembro, na sua redação atual, que regulamenta o regime jurídico de
entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional.

Ação

Carga horária

Data de início da ação

Concelho

Português Língua de
Acolhimento - nível A1

100

17/02/2021

Leiria

Português Língua de
Acolhimento - nível A2

100

21/03/2021

Marinha Grande

Formação Contínua de Formadores
Quem pode frequentar esta
formação?

NOTA IMPORTANTE:

MODALIDADE

Formadores/as possuidores/as de CCP e que exerçam a atividade

O início das ações pode ser alterado por motivo de planeamento e organização da formação,
assim como, poderá haver lugar a substituição de saídas profissionais como forma de
adaptação ao mercado de emprego.
ACÇÃO/Saída Profissional

FORMADOR A DISTÂNCIA (e-Formador)
FORMAÇÃO INICIAL DE FORMADORES
(FCF)

Data de início da ação

Local

23/03/2021

Polo de S. Romão Leiria

Atualizado a: 22/01/2021

Para qualquer esclarecimento
contatar:

Morada: Rua de S. Francisco, 32 - 1º Dto. / 2º Esq. - 2400-230 Leiria - PORTUGAL
Telefone: 351 244 239 750
E-mail: sfp.leiria@iefp.pt│ www.iefp.pt │ cefpleiria@centroqualifica.gov.pt

Atendimento no serviço de emprego 2º a 6ª feira - senha G

horário: 9:30-12:00 - 14:00-16:00

Delegação Regional do Centro
Centro de Emprego e Formação Profissional de Leiria
Serviço de Formação Profissional de Leiria

Cursos de Especialização Tecnológica - CET
Os cursos de especialização tecnológica (CET) Permitem obter uma formação de nível pós-secundário não superior e visam responder às
necessidades do mercado de trabalho, ao nível de quadros intermédios.

Jovens ou adultos que tenham uma das seguintes habilitações:
Ensino secundário; 10.º e 11.º anos completos e inscrição no 12.º ano; qualificação profissional de
Quem pode frequentar esta formação? nível 3 (estrutura dos níveis de formação estabelecidos na Decisão n.º 85/368/CEE, do Conselho, de
16 de julho de 1985) e nível 4 do Quadro Nacional de Qualificações; Diploma de Especialização
Tecnológica ou de um grau de ensino superior que pretendam a sua requalificação profissional.

Nível 5 de qualificação e Diploma de Especialização Tecnológica.
Certificação Os indivíduos que não tenham o 12.º ano no momento da entrada no curso, frequentam um plano de
formação adicional que lhes confere o reconhecimento do nível secundário de educação.
Duração Têm uma duração entre 1200 e 1560 horas, que corresponde a um ano ou ano e meio de formação.
Legislação aplicável

Prosseguimento de estudos

NOTA IMPORTANTE:

ACÇÃO/Saída Profissional

Técnico/a Especialista em Contabilidade e
Fiscalidade

Decreto-Lei n.º 88/2006, de 23 de maio e Decreto-Lei n.º 42/2005, de 22 de fevereiro
Quem possuir um Diploma de Especialização Tecnológica pode concorrer a determinados cursos do
ensino superior, através de concurso especial, em estabelecimentos que reconheçam os créditos
obtidos no CET frequentado.

O início das ações pode ser alterado por motivo de planeamento e organização da formação, assim como, poderá haver
lugar a substituição de saídas profissionais como forma de adaptação ao mercado de emprego.

Data de início da ação

Concelho

29/03/2021

Polo de Formação de S. Romão

Atualizado a: 22/01/2021

Para qualquer esclarecimento contatar:

Atendimento no serviço de emprego

Morada: Rua de S. Francisco, 32 - 1º Dto. / 2º Esq. - 2400-230 Leiria - PORTUGAL
Telefone: 351 244 239 750
E-mail: sfp.leiria@iefp.pt│ www.iefp.pt │ cefpleiria@centroqualifica.gov.pt
2º a 6ª feira - senha G

horário: 9:30-12:00 - 14:00-16:00

