
CONSTRUÇÃO CIVIL 
Cursos profissionais em Portugal para trabalhadores 
da construção civil suíça 
 
Datas dos cursos  
2 de Janeiro a 21 de Fevereiro de 2020 

 
Locais dos cursos  

 CICCOPN em Avioso, perto do Porto 
(http://www.ciccopn.pt/)  

 CENFIC no Prior Velho, perto de Lisboa 
(http://www.cenfic.pt/). 

 
Conteúdos 

 Curso básico em cofragens 
 Curso básico em alvenarias 
 Curso básico em canalizações / entivações e fossos 
 A segurança no trabalho e a leitura de planos são parte 

integrante de todos os blocos de cursos.  
 
Condições de participação 

 Ter trabalhado no mínimo 6 meses na construção civil na Suíça 
nos 12 meses anteriores ao início do curso 

 Ter conhecimentos suficientes da língua materna (ler e escrever) 
 

Nota: Os participantes com uma autorização de estadia de curta duração comprometem-se a 
trabalhar para a mesma empresa, depois de terminarem o curso com aprovação, e têm direito a 
um contrato de trabalho para 2020. 

 
Categoria salarial A 
Os finalistas que obtiverem aprovação passam a receber um salário da categoria A. 

 
Custos 
Os cursos são gratuitos para trabalhadores de empresas associadas ao Parifonds. No caso de 
trabalhadores de outras empresas e de agências de trabalho temporário, informe-se no seu 
secretariado Unia ou através de migration@unia.ch. 
 
Os formandos ao abrigo do Parifonds da Construção recebem, depois de apresentarem o 
certificado da formação e mediante a entrega de um requerimento, um subsídio diário de CHF 
200.- para cada dia de frequência da formação. Para isso, têm de o completar curso e não podem 
faltar sem justificação nem interromper o curso. 
 
Inscrições 
As fichas de inscrição podem ser transferidas da página de internet da SSEC: 
http://www.baumeister.ch/de/berufsbildung/weiterbildung-kurse/spanien-portugal-kurse 
 

 As inscrições são feitas pelo empregador.  
 O curso só pode ser frequentado uma vez. 

 
Prazo para as inscrições: terça-feira, 5 de Novembro de 2019 
 
Para mais informações, contacte o sindicato Unia através do seu secretariado ou de 
migration@unia.ch. 


