
      Associação Comercial Industrial de Vizela 

 

 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL FINANCIADA 

-MEDIDA VIDA ATIVA- 
 

 

Condições de Acesso: 
 

 A partir dos 18 anos de idade; 

 Desempregados inscritos nos Centros de Emprego - (NÃO PODEM TER EMPREGO 
PARCIAL OU COMPLETO). 

 
Duração: 200 horas componente formação + 384 horas componente de formação prática em 
contexto de trabalho (aproximadamente 5 meses). 
 
Horário: Laboral, 7h/dia (4 dias por semana). 
 
Local da componente formação: ACIV – Praceta Salvador Caeiro Braz, 108, R/C - Trás, 4815-
660 Vizela. 
 
 
 

Percurso 
Habilitações 

literárias 

(mínimas) 

Horas 

de 
formação 

em sala 

FPCT - 
Formação 
prática em 

contexto de 
trabalho 

 
Inicio 

(Previsto) 

 

Assistente 
Familiar e de Apoio 

à Comunidade 

 
6º ano de 

escolaridade 

 
200 Horas 

384 Horas 

 

Setembro 
2015 
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escolaridade 
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2015 

 
 

 
 

NOTAS IMPORTANTES 
 

 E obrigatória a apresentação do certificado escolar (equivalência portuguesa se for 
um certificado estrangeiro), Bilhete de Identidade e N.º de Identificação Fiscal, ou 
Cartão de Cidadão. 

 Quem já tiver frequentado a mesma unidade de formação modular (UFCD), não a 
pode repetir. 

 



 
Apoios Sociais: 
 

 BOLSA DE FORMAÇÃO CORRESPONDENTE AO Nº DE HORAS TOTAL DO 

PERCURSO:  

Apoio não atribuído a desempregados beneficiários de subsídio de desemprego, subsídio social 

de desemprego e rendimento social de inserção. 

Os desempregados com idade inferior a 23 anos só podem, beneficiar da atribuição de Bolsa de 
Formação, desde que, no âmbito de uma atividade profissional, tenham efetuado contribuições 
para a segurança social durante, pelo menos, 1 ano. 

 
Determinada em função do número de horas de formação frequentadas (duração aproximada: 5 
Meses) 

Ex:  200 horas componente de formação: 226,00 € 
       384 horas componente de FPCT: 433,92 € 
 

 SUBSÍDIO/SERVIÇO DE REFEIÇÃO: 

Concedido aos formandos que tenham uma presença na formação igual ou superior a 3 horas 
diárias = 4,27 €/Dia 
 

 DESPESAS DE TRANSPORTE / SUBSÍDIO DE TRANSPORTE: 

É concedido o pagamento das despesas efetuadas em transportes públicos coletivos, mediante o 
comprovativo da despesa.  
No caso de impossibilidade de utilização de transporte público coletivo, quando se verifique a sua 
inexistência ou quando o horário do transporte seja incompatível com o horário da formação, 
poderá ser concedido um subsídio mensal até 10% do IAS* = 41,92 €. 
 

 SUBSÍDIO DE ACOLHIMENTO: 

Concedido aos formandos que tenham dependentes a seu cargo e com necessidade de os confiar 
a terceiros para frequência da formação, mediante o comprovativo da despesa = até ao valor 
máximo mensal de 50% do IAS = 209,61 €. 
 
O SOMATÓRIO DOS APOIOS CONCEDIDOS MENSALMENTE, NÃO PODE ULTRAPASSAR O 
VALOR DE 70% DO IAS = 293,45 €.  
 
Os formandos beneficiam de um seguro de acidentes pessoais durante a frequência da 
formação. 
 

 
*IAS (Indexante dos Apoios Sociais) = € 419,22  
 

 
 

 

  

ACIV: Praceta Salvador Caeiro Braz, nº 108 - R/C - Trás – 4815 – 660 VIZELA 
 

Tel.: 253489040 

E-mail: aciv.vizela@mail.telepac.pt 


