
Cursos Profissionalizantes (2015/2016) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Designação da operação: 11.09.55.01. Ensino profissional para jovens 

Código da operação: M1420-09-5571-FSE-000006 

Eixo de atuação: Investir em Competências, Educação e Aprendizagem ao 
Longo da Vida 

Região de intervenção: Região Autónoma da Madeira (RAM) 
 

Entidade Beneficiária: 511050950, CELFF - Centro de Estudos, Línguas e 
Formação do Funchal 

Data de aprovação: 11-07-2016 

Data de conclusão: 14-09-2016 

Valor total da operação: 2.923.383,56 € 
 

Objetivo geral: Contribuir decisivamente para a formação de recursos 
humanos qualificados nos domínios da hotelaria e do turismo, em 
conformidade com o eixo prioritário 9 do programa operacional regional da 
Madeira 2014-2020 (Madeira14-20). 

Objetivos específicos: 
 

(i) Reconhecer/valorizar as profissões dos sectores da Hotelaria e 
do Turismo; 

(ii) Desenvolver cursos/programas formativos para suprir as 
necessidades do mercado; 

(iii) Aumentar o número de jovens diplomados de ensino e formação 
profissional, com reforço da formação em contexto de trabalho; 

(iv) Transferir conhecimento para as empresas. 

Resultados esperados: ≥ 65% de certificação dos candidatos 



Cursos Profissionalizantes (2016/2016) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Designação da operação: 11.09.55.01. Ensino profissional para jovens 

Código da operação: M1420-09-5571-FSE-000013 

Eixo de atuação: Investir em Competências, Educação e Aprendizagem ao 
Longo da Vida 

Região de intervenção: Região Autónoma da Madeira (RAM) 
 

Entidade Beneficiária: 511050950, CELFF - Centro de Estudos, Línguas e 
Formação do Funchal 

Data de aprovação: 25-10-2016 

Data de conclusão: 25-05-2019 

Valor total da operação: 2.562.755,24 € 
 

Objetivo geral: Contribuir decisivamente para a formação de recursos 
humanos qualificados nos domínios da hotelaria e do turismo, em 
conformidade com o eixo prioritário 9 do programa operacional regional da 
Madeira 2014-2020 (Madeira14-20). 

Objetivos específicos: 
 

(i) Reconhecer/valorizar as profissões dos sectores da Hotelaria e 
do Turismo; 

(ii) Desenvolver cursos/programas formativos para suprir as 
necessidades do mercado; 

(iii) Aumentar o número de jovens diplomados de ensino e formação 
profissional, com reforço da formação em contexto de trabalho; 

(iv) Transferir conhecimento para as empresas. 

Resultados esperados: ≥ 65% de certificação dos candidatos 



Cursos Profissionalizantes (2016/2018) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Designação da operação: 11.09.55.01. Ensino profissional para jovens 

Código da operação: M1420-09-5571-FSE-000014 

Eixo de atuação: Investir em Competências, Educação e Aprendizagem ao 
Longo da Vida 

Região de intervenção: Região Autónoma da Madeira (RAM) 
 

Entidade Beneficiária: 511050950, CELFF - Centro de Estudos, Línguas e 
Formação do Funchal 

Data de aprovação: 25-10-2016 

Data de conclusão: 23-05-2018 

Valor total da operação: 2.488.281,11 € 
 

Objetivo geral: Contribuir decisivamente para a formação de recursos 
humanos qualificados nos domínios da hotelaria e do turismo, em 
conformidade com o eixo prioritário 9 do programa operacional regional da 
Madeira 2014-2020 (Madeira14-20). 

Objetivos específicos: 
 

(i) Reconhecer/valorizar as profissões dos sectores da Hotelaria e 
do Turismo; 

(ii) Desenvolver cursos/programas formativos para suprir as 
necessidades do mercado; 

(iii) Aumentar o número de jovens diplomados de ensino e formação 
profissional, com reforço da formação em contexto de trabalho; 

(iv) Transferir conhecimento para as empresas. 

Resultados esperados: ≥ 65% de certificação dos candidatos 



Cursos Profissionalizantes (2017/2020) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Designação da operação: 11.09.55.01. Ensino profissional para jovens 

Código da operação: M1420-09-5571-2019-FSE-000030 

Eixo de atuação: Investir em Competências, Educação e Aprendizagem ao 
Longo da Vida 

Região de intervenção: Região Autónoma da Madeira (RAM) 
 

Entidade Beneficiária: 511050950, CELFF - Centro de Estudos, Línguas e 
Formação do Funchal 

Data de aprovação: 13-11-2017 

Data de conclusão: 04-10-2020 

Valor total da operação: 2.141.530,80 € 
 

Objetivo geral: Contribuir decisivamente para a formação de recursos 
humanos qualificados nos domínios da hotelaria e do turismo, em 
conformidade com o eixo prioritário 9 do programa operacional regional da 
Madeira 2014-2020 (Madeira14-20). 

Objetivos específicos: 
 

(i) Reconhecer/valorizar as profissões dos sectores da Hotelaria e 
do Turismo; 

(ii) Desenvolver cursos/programas formativos para suprir as 
necessidades do mercado; 

(iii) Aumentar o número de jovens diplomados de ensino e formação 
profissional, com reforço da formação em contexto de trabalho; 

(iv) Transferir conhecimento para as empresas. 

Resultados esperados: ≥ 65% de certificação dos candidatos 



Cursos Profissionais (2018/2021) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Designação da operação: 11.09.55.01. Ensino profissional para jovens 

Código da operação: M1420-09-5571-FSE-000041 

Eixo de atuação: Investir em Competências, Educação e Aprendizagem ao 
Longo da Vida 

Região de intervenção: Região Autónoma da Madeira (RAM) 
 

Entidade Beneficiária: 511050950, CELFF - Centro de Estudos, Línguas e 
Formação do Funchal 

Data de aprovação: 16-11-2018 

Data de conclusão: 24-09-2021 

Valor total da operação: 3.266.097,45 € 
 

Objetivo geral: Contribuir decisivamente para a formação de recursos 
humanos qualificados nos domínios da hotelaria e do turismo, em 
conformidade com o eixo prioritário 9 do programa operacional regional da 
Madeira 2014-2020 (Madeira14-20). 

Objetivos específicos: 
 

(i) Reconhecer/valorizar as profissões dos sectores da Hotelaria e 
do Turismo; 

(ii) Desenvolver cursos/programas formativos para suprir as 
necessidades do mercado; 

(iii) Aumentar o número de jovens diplomados de ensino e formação 
profissional, com reforço da formação em contexto de trabalho; 

(iv) Transferir conhecimento para as empresas. 

Resultados esperados: ≥ 65% de certificação dos candidatos



 
Cursos Profissionais (2019/2021) 

 
 

 

Objetivo geral: Contribuir decisivamente para a formação de recursos 
humanos qualificados nos domínios da hotelaria e do turismo, em 
conformidade com o eixo prioritário 9 do programa operacional regional da 
Madeira 2014-2020 (Madeira14-20). 

Objetivos específicos: 
 

Reconhecer/valorizar as profissões dos sectores da Hotelaria e 
do Turismo; 
Desenvolver cursos/programas formativos para suprir as 
necessidades do mercado; 
Aumentar o número de jovens diplomados de ensino e formação 
profissional, com reforço da formação em contexto de trabalho; 
Transferir conhecimento para as empresas. 

 
Resultados esperados: ≥ 65% de certificação dos candidatos 

Valor total da operação: 3 500 099.16 € 

Designação da operação: 11.09.55.01. Ensino profissional para jovens 

Código da operação: M1420-71-2019-17 

Eixo de atuação: Investir em Competências, Educação e Aprendizagem ao 
Longo da Vida 

Região de intervenção: Região Autónoma da Madeira (RAM) 
 
Entidade Beneficiária: 511050950, CELFF - Centro de Estudos, Línguas e 
Formação do Funchal 

Data de aprovação: 16-09-2019 
 
Data de conclusão: 31-07-2022 



CQEP – Centro para a Qualificação e Ensino Profissional (2015) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Designação da operação: 11.09.54.01. Centros para a Qualificação e Ensino 
Profissional 

Código da operação: M1420-09-5470- FSE-000002 
 

Eixo de atuação: Investir em Competências, Educação e Aprendizagem ao 
Longo da Vida 

Região de intervenção: Região Autónoma da Madeira (RAM) 
 

Entidade Beneficiária: 511050950, CELFF - Centro de Estudos, Línguas e 
Formação do Funchal 

Data de aprovação: 24-06-2016 

Data de conclusão: 31-12-2015 

Valor total da operação: 107.483,25 € 
 

Objetivo geral: Elevar o nível de qualificação da população ativa, em 
conformidade com o eixo prioritário 9 do programa operacional regional da 
Madeira 2014-2020 (Madeira14-20). 

Objetivos específicos: 
 

(i) Melhorar o acesso à aprendizagem ao longo da vida, em 
contextos formais, não formais e informais, para as mais 
diversas faixas etárias; 

(ii) Promover a conclusão de percursos de formação escolar e/ou 
dupla certificação; 

(iii) Validar as competências adquiridas ao longo da vida, através de 
processos RVCC; 

(iv) Promover a percursos de aprendizagens flexíveis, através da 
orientação vocacional. 

Resultados esperados: 
 

• Orientação/encaminhamento de 80% dos inscritos, dos quais 10% 
para o exterior da entidade; 

• Entrada em Processo RVCC de 45% dos adultos orientados; 
• Certificação parcial/total de 40 % dos adultos em processo. 



CQEP – Centro para a Qualificação e Ensino Profissional (2016) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Designação da operação: 11.09.54.01. Centros para a Qualificação e Ensino 
Profissional 

Código da operação: M1420-09-5470- FSE-000006 
 

Eixo de atuação: Investir em Competências, Educação e Aprendizagem ao 
Longo da Vida 

Região de intervenção: Região Autónoma da Madeira (RAM) 
 

Entidade Beneficiária: 511050950, CELFF - Centro de Estudos, Línguas e 
Formação do Funchal 

Data de aprovação: 24-06-2016 

Data de conclusão: 31-12-2016 

Valor total da operação: 215.004,00 € 
 

Objetivo geral: Elevar o nível de qualificação da população ativa, em 
conformidade com o eixo prioritário 9 do programa operacional regional da 
Madeira 2014-2020 (Madeira14-20). 

Objetivos específicos: 
 

(i) Melhorar o acesso à aprendizagem ao longo da vida, em 
contextos formais, não formais e informais, para as mais 
diversas faixas etárias; 

(ii) Promover a conclusão de percursos de formação escolar e/ou 
dupla certificação; 

(iii) Validar as competências adquiridas ao longo da vida, através de 
processos RVCC; 

(iv) Promover a percursos de aprendizagens flexíveis, através da 
orientação vocacional. 

Resultados esperados: 
 

• Orientação/encaminhamento de 80% dos inscritos, dos quais 10% 
para o exterior da entidade; 

• Entrada em Processo RVCC de 45% dos adultos orientados; 
• Certificação parcial/total de 40 % dos adultos em processo. 



Centros Qualifica (2017) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Designação da operação: 11.09.54.01. Centros Qualifica 

Código da operação: M1420-09-5470- FSE-000011 

Eixo de atuação: Investir em Competências, Educação e Aprendizagem ao 
Longo da Vida 

Região de intervenção: Região Autónoma da Madeira (RAM) 
 

Entidade Beneficiária: 511050950, CELFF - Centro de Estudos, Línguas e 
Formação do Funchal 

Data de aprovação: 07-09-2017 

Data de conclusão: 31-12-2017 

Valor total da operação: 162.564,00 € 
 

Objetivo geral: Elevar o nível de qualificação da população ativa, em 
conformidade com o eixo prioritário 9 do programa operacional regional da 
Madeira 2014-2020 (Madeira14-20). 

Objetivos específicos: 
 

(i) Melhorar o acesso à aprendizagem ao longo da vida, em 
contextos formais, não formais e informais, para as mais 
diversas faixas etárias; 

(ii) Promover a conclusão de percursos de formação escolar e/ou 
dupla certificação, melhorando as perspectivas de 
empregabilidade e/ou progressão de carreira; 

(iii) Validar as competências adquiridas ao longo da vida, através de 
processos RVCC; 

(iv) Promover a percursos de aprendizagens flexíveis, através da 
orientação profissional. 

Resultados esperados: 
 

• Orientação/encaminhamento de 80% dos inscritos, dos quais 10% 
para o exterior da entidade; 

• Entrada em Processo RVCC de 45% dos adultos orientados; 
• Certificação parcial/total de 40 % dos adultos em processo. 



Centros Qualifica (2018) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Designação da operação: 11.09.54.01. Centros Qualifica 

Código da operação: M1420-09-5470- FSE-000017 

Eixo de atuação: Investir em Competências, Educação e Aprendizagem ao 
Longo da Vida 

Região de intervenção: Região Autónoma da Madeira (RAM) 
 

Entidade Beneficiária: 511050950, CELFF - Centro de Estudos, Línguas e 
Formação do Funchal 

Data de aprovação: 08-08-2018 

Data de conclusão: 31-12-2018 

Valor total da operação: 162.004,00 € 
 

Objetivo geral: Elevar o nível de qualificação da população ativa, em 
conformidade com o eixo prioritário 9 do programa operacional regional da 
Madeira 2014-2020 (Madeira14-20). 

Objetivos específicos: 
 

(i) Melhorar o acesso à aprendizagem ao longo da vida, em 
contextos formais, não formais e informais, para as mais 
diversas faixas etárias; 

(ii) Promover a conclusão de percursos de formação escolar e/ou 
dupla certificação; 

(iii) Validar as competências adquiridas ao longo da vida, através de 
processos RVCC; 

(iv) Promover a percursos de aprendizagens flexíveis, através da 
orientação vocacional. 

Resultados esperados: 
 

• Orientação/encaminhamento de 80% dos inscritos, dos quais 10% 
para o exterior da entidade; 

• Entrada em Processo RVCC de 45% dos adultos orientados; 
• Certificação parcial/total de 40 % dos adultos em processo. 



Centros Qualifica (2019) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Designação da operação: 11.09.54.01. Centros Qualifica 

Código da operação: M1420-09-5470- FSE-000020 

Eixo de atuação: Investir em Competências, Educação e Aprendizagem ao 
Longo da Vida 

Região de intervenção: Região Autónoma da Madeira (RAM) 
 

Entidade Beneficiária: 511050950, CELFF - Centro de Estudos, Línguas e 
Formação do Funchal 

Data de aprovação: 22-05-2019 

Data de conclusão: 31-12-2020 

Valor total da operação: 97.175,00 € 

Objetivo geral: Elevar o nível de qualificação da população ativa, em 
conformidade com o eixo prioritário 9 do programa operacional regional da 
Madeira 2014-2020 (Madeira14-20). 

Objetivos específicos: 
 

(i) Melhorar o acesso à aprendizagem ao longo da vida, em 
contextos formais, não formais e informais, para as mais 
diversas faixas etárias; 

(ii) Promover a conclusão de percursos de formação escolar e/ou 
dupla certificação; 

(iii) Validar as competências adquiridas ao longo da vida, através de 
processos RVCC; 

(iv) Promover a percursos de aprendizagens flexíveis, através da 
orientação vocacional. 

Resultados esperados: 
 

• Orientação/encaminhamento de 80% dos inscritos, dos quais 10% 
para o exterior da entidade; 

• Entrada em Processo RVCC de 45% dos adultos orientados; 
• Certificação parcial/total de 40 % dos adultos em processo. 



 

Formação Modular 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Designação da operação: 11-07-35-03. Formação modular 

Código da operação: M1420-07-3524-FSE000026 

Eixo de atuação: Promover o emprego e apoiar a mobilidade laboral 

Região de intervenção: Região Autónoma da Madeira (RAM) 

Entidade Beneficiária: 511050950, CELFF - Centro de Estudos, Línguas e 
Formação do Funchal 

Data de aprovação: 28-07-2017 

Data de conclusão: 08-01-2019 

Valor total da operação: 96.447,94 € 

Objetivo geral: Contribuir para a melhoria da adaptabilidade dos ativos 
(empresários, empregados e desempregados), através do desenvolvimento 
de competências profissionais, em conformidade com o eixo prioritário 9 
do programa operacional regional da Madeira 2014-2020 (Madeira14-20). 

Objetivos específicos: 
 

(i) Promover a aquisição de competências no sentido de obter mais 
habilitações escolares e qualificações profissionais; 

(ii) Desenvolver percursos formativos para suprir necessidades 
previamente identificadas no mercado; 

(iii) Incrementar as possibilidades de (re)inserção ou progressão no 
mercado de trabalho; 

Resultados esperados: ≥ 85% de certificação dos candidatos 



 

Formação Modular 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Designação da operação: 11-07-35-03. Formação modular 

Código da operação: M1420-07-3524-FSE000044 

Eixo de atuação: Promover o emprego e apoiar a mobilidade laboral 

Região de intervenção: Região Autónoma da Madeira (RAM) 

Entidade Beneficiária: 511050950, CELFF - Centro de Estudos, Línguas e 
Formação do Funchal 

Data de aprovação: 18-07-2019  

Data de início: 02-10-2019 

Data de conclusão: 15-05-2022 

Valor total da operação: 92.871,21€ 

Objetivo geral: Contribuir para a melhoria da adaptabilidade dos ativos 
(empresários, empregados e desempregados), através do desenvolvimento 
de competências profissionais, em conformidade com o eixo prioritário 9 
do programa operacional regional da Madeira 2014-2020 (Madeira14-20). 

Objetivos específicos: 
 

(i) Promover a aquisição de competências no sentido de obter mais 
habilitações escolares e qualificações profissionais; 

(ii) Desenvolver percursos formativos para suprir necessidades 
previamente identificadas no mercado; 

(iii) Incrementar as possibilidades de (re)inserção ou progressão no 
mercado de trabalho; 

Resultados esperados: ≥ 85% de certificação dos candidatos. 
 



 

Formação Profissional 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Designação da operação: 11.09.55.01. Ensino profissional para jovens 

Código da operação: M1420-09-5571-FSE-000049 

Eixo de atuação: Investir em Competências, Educação e Aprendizagem ao 
Longo da Vida 

Região de intervenção: Região Autónoma da Madeira (RAM) 
 

Entidade Beneficiária: 511050950, CELFF - Centro de Estudos, Línguas e 
Formação do Funchal 

Data de aprovação: 13-09-2019 

Data de conclusão: 12-08-2022 

Valor total da operação: 3.504 402,18 € 
 

Objetivo geral: Contribuir decisivamente para a formação de recursos 
humanos qualificados nos domínios da hotelaria e do turismo, em 
conformidade com o eixo prioritário 9 do programa operacional regional da 
Madeira 2014-2020 (Madeira14-20). 

Objetivos específicos: 
 

(i) Reconhecer/valorizar as profissões dos sectores da Hotelaria e 
do Turismo; 

(ii) Desenvolver cursos/programas formativos para suprir as 
necessidades do mercado; 

(iii) Aumentar o número de jovens diplomados de ensino e formação 
profissional, com reforço da formação em contexto de trabalho; 

(iv) Transferir conhecimento para as empresas. 

Resultados esperados: ≥ 65% de certificação dos candidatos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Formação Profissional 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Designação da operação: 11.09.55.01. Ensino profissional para jovens 

Código da operação: M1420-09-5571-FSE-000041 

Eixo de atuação: Investir em Competências, Educação e Aprendizagem ao 
Longo da Vida 

Região de intervenção: Região Autónoma da Madeira (RAM) 
 

Entidade Beneficiária: 511050950, CELFF - Centro de Estudos, Línguas e 
Formação do Funchal 

Data de aprovação: 16-11-2018 

Data de conclusão: 24-09-2021 

Valor total da operação: 3.266.097,45 € 
 

Objetivo geral: Contribuir decisivamente para a formação de recursos 
humanos qualificados nos domínios da hotelaria e do turismo, em 
conformidade com o eixo prioritário 9 do programa operacional regional da 
Madeira 2014-2020 (Madeira14-20). 

Objetivos específicos: 
 

(i) Reconhecer/valorizar as profissões dos sectores da Hotelaria e 
do Turismo; 

(ii) Desenvolver cursos/programas formativos para suprir as 
necessidades do mercado; 

(iii) Aumentar o número de jovens diplomados de ensino e formação 
profissional, com reforço da formação em contexto de trabalho; 

(iv) Transferir conhecimento para as empresas. 

Resultados esperados: ≥ 65% de certificação dos candidatos 

 
 
 
 
 
 
 
 


