
»  Idade inferior a 25 anos*

»  9º ano de escolaridade, sem 

conclusão do ensino secundário

»  Candidatos inscritos no centro de 

emprego

* em situações excecionais poderão ser 

integrados formandos menores de idade 

mediante autorização do Conselho Diretivo 

do IEFP.

Duração: 2 anos e ½ (aproximadamente)

Horário: Laboral

Os cursos conferem duplamente a 

equivalência ao 12º ano de Escolaridade e 

Certificação Profissional de Nível 4.

A formação integra FPCT - formação prática 

em contexto de trabalho correspondente a 

40% do percurso formativo e caracteriza-se 

por forte empregabilidade nas empresas 

participantes, mas também nas empresas 

do Setor em geral.

» Bolsa de Material de Estudo

É concedida aos formandos, no início de 

cada período de acordo com o escalão de 

rendimentos e respetivos abonos:

Valor:  1º Escalão = € 163,00; 

2º Escalão = € 81,50.

» Bolsa de Profissionalização

É concedida mensalmente e corresponde a 

10% do IAS.

Valor: € 42,89/ mês.

» Subsídio de Refeição

É concedido mensalmente, sendo igual ao 

atribuído aos Funcionários da Função 

Pública.

Valor: € 4,77/ dia 

 » Subsídio de Transporte

É  conced ido  mensa lmente ,  sendo 

correspondente ao custo das viagens 

realizadas em transporte coletivo (passe 

social). No caso de utilização de viatura 

própria poderá ser atribuído um subsídio até 

10% do IAS.

» Subsídio de Acolhimento

É atribuído mensalmente até 50% do valor do 

IAS, a formandos(as) que tenham dependentes 

a seu cargo e com necessidade de os confiar a 

terceiros por motivo de frequência do curso. 

Valor máximo: € 209,61.

» Seguro de Acidentes Pessoais

Durante a frequência do curso todos(as) 

os(as) formandos(as) estão cobertos(as) por 

um seguro, em caso de Acidente.
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TÉCNICO/A de REFRIGERAÇÃO e CLIMATIZAÇÃO  
» «Qualificação para o manuseamento de ODS e preparação para certificação em Manuseamento de Gases Fluorados 
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