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Designação do projeto:

Programa Operacional Inclusão Social  
e Emprego (POISE)
 

Código do projeto: POISE-01-3524-FSE-001992 
Programa Operacional: Programa Operacional Inclusão Social e Emprego (POISE) 
Fundo: Fundo Social Europeu 
Tipologia de operação: 1.08 – Formação Modular para Empregados e Desempregados 
Titulo da operação: Formação Modular para Empregados e Desempregados 
Concurso/Aviso: POISE-24-2018-02 
Eixo Prioritário: Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego 
Objetivo Temático: Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a mobilidade laboral 
Prioridade de Investimento: Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à mudança 
Região de intervenção: Centro 
Data de aprovação: 11-10-2018 
Data de início: 21-12-2018 
Data de conclusão: 30-09-2020 
Custo total elegível: 64.858,36€ 
Apoio financeiro da União Europeia (FSE): 55.129,61€ 
Apoio financeiro público nacional/regional: 9.728,75€

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos: O presente projeto formativo, o qual 
contempla a execução de 30 UFCD’s e cujo público alvo são ativos empregados e desempregados, tem 
como objetivos: responder a necessidades de qualificação dos ativos empregados, em contextos de 
mudança organizacional e processos de restruturação, com vista ao aumento das suas qualificações 
profissionais e manutenção da empregabilidade e ainda reforçar a qualificação profissional dos 
desempregados.
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Cofinanciado por:

UNIÃO EUROPEIA

Fundo Social Europeu
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