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Centro de Formação Profissional da Aldeia de Santa Isabel 

Oferta Formativa 2020-2021 
   

 
O Centro de Formação Profissional da Aldeia de Santa Isabel (CFP da ASI) promove e desenvolve 
ofertas formativas de dupla certificação, na modalidade de educação e formação de jovens, 
segundo o Catálogo Nacional de Qualificações e ao abrigo do Despacho Normativo nº 15/2017, 
de 2 de Outubro, DR, 2ª Série e do Despacho Conjunto nº 453/2004, de 27 de Julho. 
 
O modelo de educação, formação e ação social desenvolvido pelo Centro de Formação 
Profissional da Aldeia de Santa Isabel, alicerçado na estrutura curricular de cada oferta 
formativa, possibilita a participação dos jovens em atividades de desenvolvimento pessoal e 
social durante o percurso formativo, tais como, Dança, Música e Expressão Artística. 
 
O Plano de Formação para o ano letivo de 2020/2021, contempla as seguintes ofertas formativas 
(a iniciar em Setembro de 2020): 
 

Tipo 1B – Nível 1* 
o Costura Industrial de Tecidos 
o Pintor Construção Civil 

 
Destinatários/Condições de Acesso  

• Jovens com idade igual ou superior a 15 anos e inferior a 18 anos de idade; 

• Titulares do 4º ou 5º ano de escolaridade; 

• Com uma ou mais retenções; 

• Em abandono ou em risco de abandono escolar.  
Certificação 
Percurso formativo de 1 ano letivo com obtenção de dupla certificação: certificação escolar de 
6º ano (2º ciclo do ensino básico) e uma qualificação profissional de nível 1. 
 
Tipo 2 – Nível 2 * 

o Manicura/Pedicura 
o Carpinteiro/a de Limpos 
o Operador/a de Jardinagem 
o Cozinheiro/a 

 
Destinatários/Condições de Acesso 

• Jovens com idade igual ou superior a 15 anos e inferior a 18 anos de idade  

• Titulares do 6º ou 7º ano de escolaridade; 

• Com uma ou mais retenções; 

• Em abandono ou em risco de abandono escolar. 
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Certificação 
Percurso formativo de 2 anos letivos, com obtenção de dupla certificação: certificação escolar de 
9º ano (3º ciclo do ensino básico) e uma qualificação profissional de nível 2. 

 
 
Cursos Profissionais – Nível 4 * 

o Cabeleireiro/a 
o Técnico/a de Reparação e Pintura de Carroçarias 

 
Destinatários/Condições de Acesso 

• Jovens com idade até 19 anos; 

• Titulares do 9º ano de escolaridade (3º ciclo do ensino básico). 
Certificação 
Percurso formativo de três anos letivos, com obtenção de dupla certificação: certificação escolar 
de 12º ano (ensino secundário) e uma qualificação profissional de nível 4. 
 
 
Regalias asseguradas pelo CFP da ASI: 

✓ Bolsa de Formação Mensal 
✓ Seguro de Acidentes Pessoais 
✓ Passe e/ou Transporte Próprio proveniente de Lisboa 
✓ Pequeno-Almoço e Almoço 
✓ Material Escolar e Oficinal 

 
Candidatura – Documentação de entrega obrigatória: 

✓ Ficha de Candidatura (totalmente preenchida, datada e assinada) 
✓ Consentimento para Tratamentos de Dados Pessoais e de Cedência de Imagem e Som 

(devidamente preenchido pelo Encarregado de Educação, quando o/a candidato/a é menor, datado e 
assinado) 

✓ 1 Foto Tipo Passe 
✓ Certificado de Habilitações do/a candidato/a (original) 
✓ Fotocópia do documento de Identificação válido do/a candidato/a; NIF do/a candidato/a 
✓ Fotocópia do documento de Identificação válido do Encarregado de Educação; NIF do 

Encarregado de Educação 
✓ Relatório Técnico (em situações encaminhadas por instituições/serviços) 

 

Período de Candidaturas: De 01 de Abril a 15 de Julho de 2019* (Após este período as candidaturas carecem 

de autorização) 

 
Contatos: 
Site: http://www.scml.pt/pt-PT/areas/educacao_e_inovacao/educacao/#aldeia_de_santa_isabel 
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Secretaria da Formação:  
Email: candidaturas.asi@scml.pt; secformacao.asi@scml.pt 
Telefone: 21 9155971/49/70  
Morada: Avenida dos Combatentes – Albarraque            2635-029 Rio de Mouro  
 

Como chegar ao CFP da ASI? 
 

  
Estação 

 
Autocarro Scotturb 

 
Paragem CFP da ASI 

 
Linha Cascais 

(Lisboa-Cascais 
Cascais-Lisboa) 

Cascais 455 Albarraque 

Estoril 456 Albarraque 

Oeiras 457 Albarraque 

Carcavelos 463 Albarraque 

 
Linha Sintra 

(Lisboa-Sintra 
            Sintra-Lisboa) 

Rio de Mouro  
455/456 

Albarraque 

Algueirão-Mem Martins Albarraque 

Sintra 467 Albarraque 

Cacém 463 Albarraque 
*Abertura dos cursos condicionada ao número de candidatos 
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