
 

 

 

UFCD 5434 – Direito à igualdade e à não discriminação | 25 horas 

 

OBJETIVOS 
 
Identificar e conceptualizar os atos relativos à igualdade de oportunidades e atos discriminatórios. 

 

CONTEÚDOS 

• Igualdade de oportunidades e conceitos 
o Género 
o Minorias 
o Pobreza 
o Inclusão/Exclusão social 
o Políticas nacionais para a igualdade de oportunidades 

• Políticas de não discriminação 
o Discriminação: direta e indireta, âmbito de aplicação material, ónus da prova 
o Normativo Internacional sobre Igualdade e discriminação 

▪ Nações Unidas 
▪ OIT 
▪ UE 

o Normativo Nacional 
▪ CRP 
▪ Código do Trabalho 

o Igualdade no trabalho e no emprego 
o Acessibilidades para pessoas com deficiência 
o Gestão da diversidade 
o Sociedade de informação igualitária 
o Sociedade inclusiva 
o Valorização de competências: a situação nacional da legislação e políticas (onde 

dirigir e apresentar relatos, queixas, etc.) 

 
DESTINATÁRIOS: 

São destinatários elegíveis para a presente ação de formação: 

- Os ativos empregados, onde se incluem os(as) empregados(as) por conta de outrem e os(as) 
empregados(as) por conta própria. 

- Esta UFCD é de nível 4, de acordo com o Catálogo Nacional de Qualificações, pelo que é 
obrigatoriamente exigida escolaridade mínima equivalente ao 3º ciclo do ensino básico. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

LOCAL DE FORMAÇÃO:  

Instalações do TECMAIA, sitas em: Rua Eng.º Frederico Ulrich, 2650 | 4470-605 Maia. 

 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO E HORÁRIO  

Dias 18/01; 25/01; 01/02; 08/02; 15/02; 22/02 (4ªas feiras das 9:00 horas às 12:30), última sessão 

1/03 (das 9:00 horas às 13:00) 

 
 
APOIOS SOCIAIS: 

A participação nesta ação é isenta de pagamento de propina pelos participantes. Tratando-se de uma 
ação de formação cofinanciada ao abrigo da Tipologia 1.08 - Formação Modular para Empregados e 
Desempregados do PO ISE – Programa Operacional Inclusão Social e Emprego, de acordo com 
o estipulado no Contrato de Formação estará ainda contemplado: 

• Subsídio de alimentação no valor diário de 4,77 € desde que o(a) formando(a) assista a um 
mínimo de 3 horas de formação por dia. No caso de ativos empregados(as) só haverá direito 
ao subsídio de alimentação, caso o(a) formando(a) frequente a ação em horário pós-laboral, 
i.e. fora do seu horário de trabalho. 

 
REGIME DE CERTIFICAÇÃO: 

O(A) formando(a) que concluir com aproveitamento a ação de formação modular, terá direito a um 
Certificado de Qualificações emitido no SIGO, ao abrigo da legislação em vigor estabelecida para a 
tipologia Formação Modular Certificada, e verá creditadas a(s) UFCD frequentada(s) com 
aproveitamento no Passaporte Qualifica. 

 
 
 

Para formalizar a candidatura deverá disponibilizar a seguinte documentação: 
 

• Número do Cartão de Cidadão/ Bilhete de identidade e NIF 

• Cópia do Certificado de Habilitações 

• Comprovativo relativo à sua situação face ao emprego (empregado por conta de outrem ou 

de profissional liberal) 

• Comprovativo da titularidade do NIB (se frequentar a ação em pós-laboral) 

 

 

Para informações mais detalhadas sobre a sua candidatura contacte-nos:  

229 773 910 - 96 795 1714 ou através do email formacao@iafe.pt 

 

 
 

IAFE - Instituto da Empresa 

Rua António Simões, nº 875 

4425-619 Pedrouços - Maia 

Tel. 229 773 910 

E-mail:  formacao@iafe.pt 
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