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 “UIPSS-COIMBRA PROMOVE FORMAÇÃO 

MODULAR CERTIFICADA PARA COLABORADORES 

DAS SUAS ENTIDADES ASSOCIADAS” 

 

 

A União das Instituições Particulares de Solidariedade Social do Distrito de Coimbra (UIPSS – 

COIMBRA), encontra-se a promover o projeto de FMC -  FORMAÇÃO MODULAR 

CERTIFICADA Tipologia 1.08, dirigida a ativos empregados, particularmente, colaboradores das 

suas entidades associadas, cofinanciado pelo Programa Operacional Inclusão Social e Emprego 

(PO ISE) e pela União Europeia que procura melhorar a empregabilidade da população ativa e 

promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego. 

A UIPSS-COIMBRA espera envolver o maior n.º de entidades associadas neste projeto que 

decorrerá até 30 de setembro de 2020 e prevê a participação total de 1770 colaboradores 

distribuídos por cerca de 118 ações de formação.  

A formação é direcionada para sete áreas formativas transversais ao contexto de atuação das 

entidades associadas como Contabilidade e Fiscalidade; Secretariado e Trabalho 

Administrativo; Ciências Informáticas; Serviços de Apoio a Crianças e Jovens; Trabalho Social e 

Orientação; Hotelaria e Restauração e Segurança e Higiene no Trabalho.  

Neste contexto, a UIPSS-COIMBRA gostaria que as suas Associadas abraçassem este projeto, 

unicamente pensado e dirigido para dar resposta às necessidades formativas das IPSS. Uma 

oportunidade de garantirem aos seus colaboradores, de forma gratuita, a execução das atuais 

40 horas de formação anuais, exigidas por lei, bem como a oportunidade de aumentar as 

competências e os níveis de qualificação.  
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Em síntese, até dezembro de 2019 realizaram-se 26 UFCD – Unidade de Formação de Curta 

Duração que envolveram 450 colaboradores, de 30 entidades associadas dos concelhos 

Cantanhede; Coimbra; Figueira da Foz; Lousã; Montemor-o-Velho e Soure.  

2019 representa uma média de 17,3 formandos por ação, com uma taxa de execução entre 

os 25% e 30 %. 

Em 2020, entre janeiro e fevereiro foram executadas mais 11 UFCD com a participação de 
cerca de 192 colaboradores de 20 entidades associadas dos concelhos Cantanhede; Coimbra; 
Figueira da Foz; Lousã e Montemor-o-Velho. 

Para março de 2020, já estão calendarizadas mais 14 UFCD com a previsão de abranger cerca 
de 242 colaboradores das entidades associadas dos concelhos Coimbra; Figueira da Foz; 
Oliveira do Hospital; Soure e Tábua.  

Neste sentido, a UIPSS-Coimbra continuará a contactar os responsáveis das entidades para 
promover e agendar formação e esclarecer acerca do desenvolvimento/condições de execução 
até 30 de setembro de 2020. O sucesso deste projeto vai depender, seguramente, do 
contributo e envolvimento das entidades associadas.  

As associadas podem, igualmente, contactar a Coordenadora da Formação, Dra. Filipa Sousa, 
através dos seguintes contactos, telf.: 239 833 574; Telm.: 964 105 963; e-mail: 
uipsscoimbra.formacao@gmail.com  ou uipsscoimbra@mail.telepac.pt    
   
Por último, informamos que nos podem acompanhar através da página de Facebook: 
 https://www.facebook.com/Uipss-Coimbra-289525301729770/ 
 
 
Não deixe de nos contactar! 
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