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Designação do projeto | Curso de Aprendizagem 
Código do projeto |M1420-09-5470-FSE-000014  
Objetivo principal| Elevar o nível de qualificação da população ativa (jovem e adulta) empregada 
ou desempregada, através de processos de RVCC e da conclusão de percursos de formação 
escolar e/ou de dupla certificação. 
Região de intervenção |Região Autónoma da Madeira 

Entidade beneficiária |Instituto para a Qualificação, IP-RAM 

Data de aprovação | 30-10-2017 

Data de início | 18-09-2017   
Data de conclusão | 24-09-2020 

Custo total elegível | 949.990,26€ 

Apoio financeiro da União Europeia (85%) |FSE – 807.491,72€ 

Apoio financeiro público regional (15%) | 142.498,54€ 

Objetivos, atividades, Resultados esperados/atingidos  

Os Cursos de Aprendizagem são cursos de formação profissional inicial, em alternância, dirigidos a jovens, 

privilegiando a sua inserção no mercado de trabalho e permitindo o prosseguimento de estudos. Propomo-nos a 

oferecer cursos de aprendizagem aos jovens com idade inferior a 25 anos que concluíram com aproveitamento o 3º 

ciclo do ensino básico ou equivalente e que não detenham uma habilitação escolar de nível secundário ou equivalente. 

Este projeto envolve 3 cursos de Aprendizagem nomeadamente, os cursos de Técnico/a de Mecatrónica Automóvel, 

Técnico/a de Informação e Animação Turística, Técnico de Massagem de Estética e Bem Estar. 

Após o recrutamento e seleção dos formandos, formadores e empresas, o IQ, IP-RAM iniciou as ações de formação.  

Durante a realização das ações é efetuada a monitorização e avaliação da operação, que inclui 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 reúnem periodicamente para analisar progressos, 

dificuldades e redefinir novas estratégias de atuação, no sentido de serem atingidos os objetivos.  

Pretende-se apoiar 50 jovens e, no final da ação, atribuir o certificado de dupla certificação a, no mínimo, 75% dos 

mesmos. 

Atualizado a 07-02-2018. 

 


