
CONSTRUÇÃO CIVIL 
 

Conhece os cursos de 
formação em Portugal 
e Espanha? 

 
Os cursos profissionais da construção civil 
que o Parifonds, fundo paritário da construção civil suíça, realiza em Portugal 
e Espanha são uma excelente oportunidade de aperfeiçoamento e valorização 
profissional! 
 

 
Datas dos cursos  
2 de Janeiro a 23 de Fevereiro de 2018 

 
Objectivo da formação: 
 
Os trabalhadores portugueses e espanhóis aprendem a conhecer melhor os métodos de 
trabalho e materiais suíços. 
 

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 no mínimo 6 meses de experiência na construção 
na Suíça nos últimos 12 meses antes do 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 2018, de acordo com o CNT. 

 

Nova categoria salarial 
 
Os finalistas que obtiverem aprovação no curso passam a receber um vencimento da 
categoria A. 

 
 
 
 



 
Locais dos cursos e duração 
 
A formação dura 8 semanas e realiza-se de 
 
terça-feira, 2 de Janeiro, a sexta-feira, 23 de Fevereiro de 2018 
 
A formação em Portugal tem lugar nos seguintes centros de formação profissional: 

� CICCOPN em Avioso, perto do Porto (http://www.ciccopn.pt/)  
� CENFIC no Prior Velho, perto de Lisboa (http://www.cenfic.pt/). 
� A formação em Espanha tem lugar em: 
� Fundación Laboral de la Construcción em Santiago de Compostela 

(http://galicia.fundacionlaboral.org/formacion/centro/santiago-de-compostela)  
 
 

Custos 
 
Para os trabalhadores de empresas associadas ao Parifonds da Construção, os cursos são 
gratuitos. Para outras empresas, o curso custa CHF 3’900.- por participante. 
 
Os formandos ao abrigo do Parifonds da Construção recebem, depois de apresentarem o 
certificado da formação e mediante a apresentação de um requerimento, um subsídio diário 
de CHF 200.- para cada dia de frequência da formação.  
 
Perdem o direito a esta compensação os formandos que tenham faltado ao curso sem 
justificação, que o tenham interrompido antes do tempo ou que não o tenham completado. 
 
 

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. 
� A escolha dos candidatos para a frequência dos cursos ocorre pela ordem de 

entrada das fichas de inscrição na Sociedade Suíça de Empresários da Construção 
(SSEC). 

� Cada empresa só pode inscrever dois candidatos à formação. 
� As empresas serão informadas em meados de Novembro dos candidatos que 

poderão fazer a formação.  
� Os candidatos admitidos à formação serão informados por escrito, até meados de 

Dezembro de 2017, directamente para a morada indicada na ficha de inscrição.  

 
 
Prazo para as inscrições: segunda-feira, 6 de Novembro de 
2017  
 
 
Para mais informações, contacte o sindicato Unia através do seu secretariado ou de 
migration@unia.ch. 


