
Proc. Nº 201__/FE/______ 

Candidatura ao Programa Formação Emprego (FE) 
(Portaria 190/2014 de 6 de novembro) 

(O formulário deve estar TOTALMENTE preenchido e ser entregue com a antecedência mínima de 45 dias seguidos em relação à data de início 
pretendida) 

Entidade Enquadradora 

Entidade Organizadora 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

Designação: 

Endereço: 

Concelho: Freguesia: Código Postal: 

Nº de pessoa colectiva: Nº Ident. da Segurança Social: 

Atividade Principal:  CAE: Telefone: 

Fax:  Mail: 

Representante legal (pessoa ou pessoas que obrigam a entidade): 

Nome: Cargo: 

Nome: Cargo: 

Pessoa que, na entidade, é responsável pela parte administrativa do processo: 

Nome:  

Função/Cargo: Contato: 

2. RELEVÂNCIA DO PROJETO



3. QUADRO RESUMO DAS VAGAS

Profissão 
Nível de 

Qualificação 
Total de 

participantes 

Nº 
Participantes 

< =25 anos 

Nº 
Participantes 

>= 45 anos 

Total 

No caso de ser uma entidade organizadora preencher o quadro abaixo: 

Nome da Entidade enquadradora Nº contribuinte Nº de participantes 

4. PERÍODO ABRANGIDO PELO PROJETO

  Nº DE  MESES  ___    DE         / /               a  _ / /            

 ( Duração mínima de 3 meses e máxima de 6 meses. Pode ser acrescida de 2 meses caso mais de 50% dos 
participantes tiverem idade igual ou superior a 45 anos) 

 O NUMERO DE FORMANDOS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 45 ANOS, CORRESPONDENTE A PELO 
MENOS  50 % DO Nº   TOTAL       PREVISTO. 

 SIM    NÃO 

SE SIM, PRETENDE QUE A DURAÇÃO DA AÇÃO SEJA ACRESCIDA DE 2 MESES NA FORMAÇÃO PRÁTICA: 

    SIM   NÃO  

5. DURAÇÃO/PERÍODO DA REALIZAÇÃO DA AÇÃO DE FORMAÇÃO

PERÍODO DE FORMAÇÃO TEÓRICA: / /   a / /             Nº Horas: _______________ 

      Local (morada) : 

    PERÍODO DE FORMAÇÃO PRÁTICA : / /   a / / . Nº Horas:  ______ 

      Local (morada) 



6. ENTIDADE FORMADORA

Se recorreu a uma entidade formadora preencha o quadro seguinte: 

Nº de Pessoa Coletiva Denominação Social Sede 

7. PERSPECTIVAS DE EMPREGO PARA OS PARTICIPANTES

 Quantifique as perspetivas de emprego Nº / % 

8. RESPONSÁVEL DIRECTO PELA REALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO

Nome: 

Cargo:  Telefone: 

9. RESPONSÁVEL PELA FORMAÇÃO PRÁTICA

    Nome: 

Cargo:  Telefone: 



10. PLANO DE FORMAÇÃO

ACÇÃO DE FORMAÇÃO DE:

ESPECIALIDADE DE: 

MÓDULO 
Nº HORAS 

FORMAÇÃO 
TEMAS NOME DO FORMADOR 

PERÍODO DE 

REALIZAÇÃO 

/ / 

a 

/ / 

/ / 

a 

/ / 

/ / 

a 

/ / 

/ / 

a 

/ / 

/ / 

a 

/ / 

/ / 

a 

/ / 



/ / 

a 

/ / 

11. DESPESAS PREVISTAS COM A FORMAÇÃO EM SALA

  FORMADORES 
CERTIFICADO DE 
APTIDÃO 
PEDAGÓGICA 

Nº HORAS 

SEMANAIS REMUNERAÇÃO BASE 
VALOR HORA 

DE FORMAÇÃO 

      INTERNO PERMANENTE 

1 -    

2 - 

3 - 

4 - 

, 

, 

, 

, 



        INTERNO EVENTUAL 

1 - 

2 - 

3 - 

4 - 

, 

, 

, 

, 

         EXTERNO 

1 - 

2 - 

3 - 

4 - 

, 

, 

, 

, 



12. DOCUMENTAÇÃO
No caso de ser uma entidade organizadora deverá juntar para cada entidade enquadradora os documentos
solicitados de a) a f)

Em 
anexo 

a) Fotocópia do cartão de pessoa coletiva ☐ 

b) Declarações comprovativas de situação regularizada perante as Finanças e Seg. Social
ou autorização para consulta online pelo IEM (NIF 508960231 e NISS 20018207736)

☐ 

c) Estatutos ☐ 

d) Escritura de Constituição da Entidade ☐ 

e) Declaração de início de atividade nas Finanças ☐ 

f) Registo comercial ou ata de nomeação dos corpos sociais ☐ 

g) Documento da acreditação da entidade formadora ☐ 

h) Contrato de prestação de serviços da formação teórica ☐ 

i) Currículos dos formadores e CAP ☐ 

j) Cronograma da ação ☐



13. REGULAMENTO GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

“A Entidade Enquadradora declara, para os devidos efeitos, adotar todas as medidas de segurança física e 

lógica com vista a proteger os dados fornecidos pelo IEM e/ou pelos candidatos.  

O IEM e os candidatos poderão, a qualquer momento: (i) solicitar o acesso aos seus dados pessoais; (ii) 

solicitar a retificação dos seus dados pessoais; (iii) solicitar o apagamento dos seus dados pessoais; (iv) 

solicitar a limitação do tratamento dos seus dados pessoais; (v) solicitar a portabilidade dos dados; (vi) opor-

se ao tratamento dos seus dados pessoais.  

A Entidade Enquadradora compromete-se a responder, retificar ou eliminar os dados dos candidatos, de 

forma rápida e diligente através do email _______________________________________, do qual será 

dado conhecimento aos interessados. 

Sem prejuízo do supra exposto, a Entidade Enquadradora informa que os direitos acima mencionados 

poderão ser limitados ou restringidos em virtude da execução do programa Formação Emprego ou 

em virtude do cumprimento de obrigação de retenção de documentação legal.  

A Entidade Enquadradora informa que os dados recolhidos serão conservados durante o prazo de duração 

do programa e anonimizados após o seu encerramento com o IEM, IP-RAM, e eliminados após o prazo de 3 

anos sobre o encerramento, ou aceitação pela Comissão Europeia sobre a declaração de encerramento do 

Programa Operacional. 

Todos os funcionários da Entidade Enquadradora encontram-se abrangidos por um dever profissional de 

confidencialidade sobre a informação e documentação recebida, assim como sobre os dados pessoais dos 

candidatos a que venham a ter acesso em virtude das funções que desempenham.” 



14. TERMO DE RESPONSABILIDADE

A entidade declara: 

 Ter conhecimento dos regulamentos do programa, nomeadamente a sua responsabilidade no pagamento dos
subsídios de alimentação e transporte e da apresentação da prova trimestral considerando que:

a) Aos participantes é atribuído um subsídio mensal de alimentação, idêntico ao valor fixado para os
trabalhadores que exercem funções públicas, independentemente do valor do subsídio atribuído pela
entidade enquadradora aos seus trabalhadores.

b) Aos participantes é também atribuído um subsídio mensal de transporte correspondente  a 10% do
Indexante dos Apoios Sociais.

 Estar regularmente constituída e possuir sede, delegação ou sucursal na RAM;

 Ter a situação regularizada perante a Administração Fiscal e a Segurança Social;

 Ter a situação regularizada no que respeita a apoios comunitários, nacionais ou regionais;

 Ter contabilidade organizada, nos termos da legislação aplicável;

 Serem verdadeiras todas as informações contidas neste formulário.

 Respeitar, caso esteja sujeita, às regras em matéria de contratação pública.

(Local) ______________________,  _____ / _____ / _____ 
___________________________________________ 

   _______________________________________________ 
(assinatura(s) de quem obriga a entidade e carimbo) 
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