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Formação financiada é a mais procurada
por empresas e particulares

A Associação Empresarial da Região de

Lisboa (AERLIS) promove a MOVE
PME, uma formação gratuita para
Micro e PME a decorrer até meados
de 2013 e cujas últimas inscrições es-

tão a ser recebidas pela AERLIS. Trata-se de um

programa, totalmente financiado, que visa melho-
rar os processos de gestão das empresas e reforçar
as competências dos dirigentes e colaboradores.
O modelo de intervenção assume a forma de

formação-ação individualizada e tem por objetivo
apoiar as empresas a atingirem padrões de desem-

penho mais competitivos, recorrendo para o efeito

a metodologias ativas e diversificadas, suportadas
em formação teórica, formação personalizada,
workshops e seminários de sensibilização. Segun-
do Vítor Ventura Ramos, Presidente da Comissão
Executiva AERLIS, "entre a I a e 2a fase (a decor-

rer) já foram envolvidas 120 empresas (cerca de 60

empresas Micro e 60 PME até 100 trabalhadores).
A oferta formativa da AERLIS tem um largo es-

pectro, que tem que ver com a variabilidade da

nossa base de dados de 84.000 empresas". AER-
LIS oferece desde formação à medida na empresa
a formações de curta-duração, passando pela for-

mação-ação, formação de formadores, formação
técnica de jovens e adultos até à formação de exe-
cutivos em parceria com Universidades. "Face ao
crescente desemprego e necessidade de atualização

por parte da população ativa, a formação de curta

duração financiada tem sido a mais procurada, de

tal forma que nos últimos anos as candidaturas a

dois anos têm sido esgotadas em cerca de um ano.

A formação de formadores apresenta também
uma elevada procura, talvez por potenciar uma
forma alternativa de emprego ou rendimento adi-
cional. As empresas também têm procurado mais

a formação financiada desde 2009 e a formação
financiada aumentou essencialmente ao nível dos

jovens com qualificações ao nível do 9 o ano, as de-
mais mantêm-se. AERLIS assinou um protocolo
com o lEFP que permite oferecer a jovens entre os

18 e os 25 anos, que tenham concluído o 9 o ano,
a possibilidade de terem formação com direito a

bolsa e dupla certificação que lhes permitirá com
cursos de 18 a 30 meses aprender uma profissão
e ter equivalência ao 12° ano em diversas áreas".

A Associação "tenta em cada momento adaptar a

oferta às necessidades das empresas e dos seus co-
laboradores, o mesmo sucedendo quanto à oferta

para desempregados (que no I o semestre de 2012
teve uma procura significativa), sendo que nesse

caso o desenvolvimento da formação é em estrei-

ta ligação ao mercado de trabalho, como forma
de obtermos bons resultados, mas acima de tudo

que os formandos tenham efetivas competências
de acordo com as necessidades das empresas em
cada momento".

Vítor Ventura Ramos,
presidente da AERLIS,
destaca a oferta
formativa de largo
espectro dada a
variabilidade da base de
dados da Associação de

84.000 empresas


