
 

Designação do Projeto: Formação modular para empregados e desempregados 

Código do projeto: LISBOA-05-3524-FSE-000265 

Objetivo temático: Promover o emprego e apoiar a mobilidade laboral 

Região de Intervenção: Área Metropolitana de Lisboa 

Entidade Beneficiária: Ahptus – Consultoria e Formação, Lda. 

 

 

Data de aprovação: 27/02/2020 

Data de início: 16/07/2020 

Data de conclusão: 31/12/2021 

Custo Total Elegível: 92 572,49 € 

Apoio financeiro da União Europeia: FSE – 46 286,24 € 

Apoio financeiro público nacional: 46 286,24 € 

 

 

 

 

 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos:  

Com o presente projeto a Ahptus tem como objetivo a promoção da qualificação dos RH da região e 
o aumento da empregabilidade, promovendo uma mais fácil (re)integração no mercado de trabalho 
por parte dos desempregados e contribuir para a manutenção do emprego da população 
empregada, em especial a que apresente maior risco de perda de emprego. 
 
 

Executado
1%

Por executar
99%

Execução do projeto



 

Designação do Projeto: Formação modular para empregados e desempregados 

Código do projeto: POISE-01-3524-FSE-003076 

Objetivo temático: Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a mobilidade  

laboral 

Região de Intervenção: NORTE 

Entidade Beneficiária: Ahptus – Consultoria e Formação, Lda. 

 

 

Data de aprovação: 04/12/2020 

Data de início: 15/02/2021 

Data de conclusão: 20/12/2022 

Custo Total Elegível: 238 140,95 € 

Apoio financeiro da União Europeia: FSE – 202 419,81 € 

Apoio financeiro público nacional: 35 721,14 € 

 

 

 

 

 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos:  

Com o presente projeto a Ahptus tem como objetivo a promoção da qualificação dos RH da região e 
o aumento da empregabilidade, promovendo uma mais fácil (re)integração no mercado de trabalho 

por parte dos desempregados e contribuir para a manutenção do emprego da população 
empregada, em especial a que apresente maior risco de perda de emprego. 

Executado
1%

Por executar
99%

Execução do projeto



 

Designação do Projeto: Formação modular para empregados e desempregados 

Código do projeto: POISE-01-3524-FSE-003615 

Objetivo temático: Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a mobilidade  

laboral 

Região de Intervenção: ALENTEJO 

Entidade Beneficiária: Ahptus – Consultoria e Formação, Lda. 

 

 

Data de aprovação: 04/12/2020 

Data de início: 23/01/2021 

Data de conclusão: 20/12/2022 

Custo Total Elegível: 171 918,05 € 

Apoio financeiro da União Europeia: FSE – 146 130,34 € 

Apoio financeiro público nacional: 25 787,71 € 

 

 

 

 

 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos:  

Com o presente projeto a Ahptus tem como objetivo a promoção da qualificação dos RH da região e 
o aumento da empregabilidade, promovendo uma mais fácil (re)integração no mercado de trabalho 

por parte dos desempregados e contribuir para a manutenção do emprego da população 
empregada, em especial a que apresente maior risco de perda de emprego. 

Executado
1%

Por executar
99%

Execução do projeto


