
 

 

Designação do projeto | 3.3 - CURSOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE ADULTOS 

 

Código do projeto | POCH-03-5470-FSE-001047  

Objetivo principal| Investir na educação, na formação e na formação profissional para 

aquisição de competências e a aprendizagem ao longo da vida 

Data de início | 26-04-2021 

Data de fim | 30-06-2023 

Região de intervenção | Norte 

Entidade beneficiária | SABER SAÚDE – ENSINO, FORMAÇÃO E SERVIÇOS, S.A. 

Data de aprovação | 26-04-2021 

Data de conclusão | 30-06-2023 

Custo total elegível | 1 492 469,80 € EUR 

Apoio financeiro da União Europeia FSE | 1 268 599,33 € EUR 

Apoio financeiro público nacional | 223 870,47 EUR 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos 

Objetivos 

Este projecto visa a elevação dos níveis de qualificação da população da região Norte, através 

do desenvolvimento de Cursos de Educação e Formação de Adultos, com vista à obtenção de 

uma qualificação escolar e profissional. Incide sobre áreas prioritárias que possibilitarão a 

inserção profissional dos formandos no final do curso. Compreende uma vertente de dupla 

certificação, qualificando e profissionalizando os seus destinatários. 

 



 

 

Atividades 

a) Cursos de educação e formação de adultos, conferentes do nível 2 ou 4 de qualificação do 

QNQ, em particular os dirigidos a áreas de formação prioritárias, nomeadamente as orientadas 

para os setores de bens e serviços transacionáveis, que respondam a necessidades emergentes 

do mercado de trabalho e tenham um maior potencial de empregabilidade; 

b) Cursos de educação e formação de adultos, conferentes do nível 2, de certificação escolar e 

conferentes de nível 3 de qualificação, ambos do QNQ, desde que se destinem à conclusão de 

cerificações parciais obtidas através de processos de Reconhecimento, Validação e Certificação 

de Competências (RVCC). 

 

Resultados esperados/atingidos 

Adultos apoiados em cursos de formação com certificação escolar e/ou profissional, na 

operação (O.10.03.07.P) - 120 

Adultos Certificados em cursos de formação com certificação escolar e/ou profissional, na 

operação (R.10.03.08.P) - 75% 

Empregabilidade ou prosseguimento de estudos nos 6 meses seguintes à conclusão dos cursos 

(R.10.03.05.P) - 75% 

  


