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Designação do projeto | Formação Modular 
Código do projeto |M1420-07-3524-FSE-000034  
Objetivo principal| Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a 
mobilidade laboral.  
Região de intervenção |Região Autónoma da Madeira 

Entidade beneficiária |Instituto para a Qualificação, IP-RAM 

Data de aprovação | 10-07-2017 
Data de início | 02-05-2017   
Data de conclusão | 22-06-2018 

Custo total elegível | 169.035,20 € 

Apoio financeiro da União Europeia (85%) |FSE – 143.679,92€ 

Apoio financeiro público regional (15%) | 25.355,28€ 

Objetivos, atividades, Resultados esperados/atingidos  

Esta operação envolve 4 ações de formação modular – Ações Capacitar, nas áreas dos Cuidados de Beleza 
(Cabeleireiro/a), Metalurgia e Metalomecânica (Serralheiro/a) e da Hotelaria e Restauração (Operador/a 
de Manutenção Hoteleira), que se destinam a ativos desempregados. Teve por objetivo principal 
aprofundar as competências profissionais destes adultos, como forma de facilitar e potenciar a sua 
(re)inserção laboral.  
Durante a realização das ações foi efetuada a monitorização e avaliação da operação, que incluiu a 
realização de reuniões de avaliação contínua e de acompanhamento, tanto em sala e como em Formação 
Prática em Contexto de Trabalho, pelos diferentes elementos da equipa formativa, os quais reuniram 
periodicamente para analisar progressos, dificuldades e redefinir novas estratégias de atuação, no sentido 
de serem atingidos os objetivos.  
 
Em relação ao indicador de realização predefiniu-se como meta, assegurar a participação de pelo menos 
736 desempregados, incluindo DLD, contudo proporcionou-se a participação apenas a 622 desempregados. 
Esta situação deve-se ao facto de, por um lado, se ter verificado dificuldades no recrutamento de candidatos 
interessados, nomeadamente na carreira de soldador/a e Operador/a de manutenção Hoteleira e, por 
outro lado, devido ao facto de alguns formandos não terem feitos os percursos completos, ou seja, não 
participaram em todas as unidades de formação de curta duração. 
No que se refere ao indicador de resultado, previa-se como meta certificar cerca de 85% dos participantes 
desempregados, incluindo DLD, tendo-se alcançado uma execução de 95% participantes certificados, 
considerando o n.º de participantes que chegaram ao fim das UFCD e desses, os que foram aprovados. 
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