
FORMAÇÃO MODULAR CERTIFICADA GRATUITA
escola técnica e 

profissional de mafra



"A sabedoria dos homens é proporcional não à sua experiência, 
mas à sua capacidade de adquirir experiência." 

 
George Bernard Shaw

Portugal é um dos países da União Europeia que conta com uma menor taxa de qualificação. Este 
número tem impacto a nível socioeconómico, nomeadamente, nos níveis de produtividade e 
rentabilidade das empresas.

A formação profissional surge como uma oportunidade para capacitar os colaboradores das 
organizações. 
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Se por um lado, a formação é uma exigência legal, prevista no 
código de trabalho, também é certo que é uma vantagem 
quer para os profissionais que veem na formação uma opor-
tunidade de reciclar e atualizar conhecimentos, quer para as 
empresas que veem os seus recursos humanos mais prepara-
dos e qualificados para o desempenho das funções. 

A possibilidade de desenvolver competências e capacidades é 
um dos fatores mais valorizados pelos colaboradores de uma 
empresa. Permitir que os colaboradores aprendam e se de-
senvolvam e proporcionar condições para que as pessoas 
façam uso das suas melhores competências e desenvolvam o 
seu potencial são estratégias adotadas pelas empresas 
líderes do século XXI. 

A formação profissional 
é também uma ótima oportunidade 
para capacitar/ qualificar 
os colaboradores para o 
desempenho de novas funções, 
renovando conhecimentos e 
preparando-os para as novas 
exigências do mercado.



A ETPM - Escola Técnico Profissional de Mafra oferece 
um conjunto de formações, em diferentes áreas profissio-
nais, focadas na atualização de conhecimento, preparan-
do os profissionais para novas realidades, decorrentes de 
novas exigências dos mercados. 

A formação está organizada em unidades de formação de 
curta duração (UFCD) de 25 ou 50 horas, para grupos com  
o mínimo de 15 formandos.(1)

(1) Conteúdos disponíveis em: 

    http://www.catalogo.anqep.gov.pt/UFCD/Index 
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APOSTAR NA FORMAÇÃO 
DOS COLABORADORES 
é uma das vertentes cada vez 
mais valorizadas e reconhecidas 
no meio profissional. 

EMPRESAS 
MAIS QUALIFICADAS 
e consequentemente 
MAIS COMPETITIVAS. 

COLABORADORES 
MAIS FORMADOS 
e consequentemente 
MAIS MOTIVADOS.



Os objetivos e conteúdos das unidades de formação 
podem ser adaptados às necessidades específicas dos 
participantes.
 
A formação é gratuita, ou seja, sem qualquer custo, nem 
para o trabalhador, nem para a empresa.

Os horários são flexíveis e poderão ser ajustados de 
acordo com a disponibilidade das empresas. 

Toda a formação é certificada, válida para efeito do 
cumprimento da obrigatoriedade legal em matéria de 
formação profissional. 
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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
À INSCRIÇÃO: 

 Cópia certificado de habilitações
 Declaração horário de trabalho
 Comprovativo de IBAN 



ÁREAS DE 
FORMAÇÃO

213 523

811

812

341

342

345

481

AUDIOVISUAIS E
PROD. DOS MEDIA

ELETRÓNICA
E AUTOMAÇÃO

HOTELARIA
E RESTAURAÇÃO

TURISMO
E LAZER

COMÉRCIOCIÊNCIAS
INFORMÁTICAS

MARKETING
E PUBLICIDADE

GESTÃO E
ADMINISTRAÇÃO
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https://www.etpm.pt/uploads/ETPM/AREAS_FORMACAO%20MODULAR/AREA_AUDIOVISUAIS%20E%20PRODUCAO%20DOS%20MEDIA.pdf
https://www.etpm.pt/uploads/ETPM/AREAS_FORMACAO%20MODULAR/AREA_MARKETING%20E%20PUBLICIDADE.pdf
https://www.etpm.pt/uploads/ETPM/AREAS_FORMACAO%20MODULAR/AREA_GESTAO%20E%20ADMINISTRACAO.pdf
https://www.etpm.pt/uploads/ETPM/AREAS_FORMACAO%20MODULAR/AREA_CIENCIAS%20INFORTMATICAS.pdf
https://www.etpm.pt/uploads/ETPM/AREAS_FORMACAO%20MODULAR/AREA_ELETRONICA%20E%20AUTOMACAO.pdf
https://www.etpm.pt/uploads/ETPM/AREAS_FORMACAO%20MODULAR/AREA_HOTELARIA%20E%20RESTAURACAO.pdf
https://www.etpm.pt/uploads/ETPM/AREAS_FORMACAO%20MODULAR/AREA_TURISMO%20E%20LAZER.pdf
https://www.etpm.pt/uploads/ETPM/AREAS_FORMACAO%20MODULAR/AREA_COMERCIO.pdf
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      926 602 397         projetos.qualificacao@etpm.pt      

www.etpm.pt/formacaomodcertificada




