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Concurso n.º 3/2008 
 

AVISO DE ABERTURA DE CANDIDATURAS 
 

A Comissão Directiva do POPH informa que decorre entre os dias 6 de Maio e 6 de 
Junho de 2008 o período para apresentação de candidaturas às tipologias abaixo 
identificadas, nos termos previstos no n.º 1 do art.º 26.º do Decreto-Regulamentar n.º 
84-A/2007, de 10 de Dezembro e de acordo com os regulamentos específicos que se 
encontram disponíveis no sitio do programa www.poph.qren.pt.  
  
A formalização das candidaturas deverá ser efectuada por região, através do sitio do 
programa no campo “Sistema de Informação”, ou directamente no sítio 
http://siifse.igfse.pt, entrando no campo QREN.  
  
Para as regiões Norte, Centro e Alentejo, estão abertas as seguintes tipologias de 
acordo com as condições que se identificam: 
  

  
Tipologias de Intervenção 

  

  
Âmbito 

  
1.2 Cursos Profissionais 

  
Candidaturas referentes a formação a 
realizar no ano lectivo 2008/2009 
apresentadas por entidades inseridas no 
sistema educativo e pelas escolas de 
Hotelaria e Turismo * 

  
1.3 Cursos de Educação Formação de Jovens 
  

  
Candidaturas referentes a formação a 
realizar no ano lectivo 2008/2009 
apresentadas por entidades inseridas no 
sistema educativo   

* As escolas profissionais privadas que pertenciam à NUT III - LVT no QCA III, não serão objecto de apoio neste 
concurso, mantendo-se o financiamento nos moldes em vigor desde 2005 
 
 
Para a região do Algarve, estão abertas as seguintes tipologias de acordo com as 
condições que se identificam: 
  

  
Tipologias de Intervenção 

  

  
Âmbito 

  
8.1.2 Cursos Profissionais 

  
Candidaturas referentes a formação a 
realizar no ano lectivo 2008/2009 
apresentadas por entidades inseridas no 
sistema educativo. 

  
8.1.3 Cursos de Educação Formação de Jovens 
  

 
Candidaturas referentes a formação a  
realizar no ano lectivo 2008/2009 
apresentadas por entidades inseridas no 
sistema educativo  

 

http://www.poph.qren.pt/
http://siifse.igfse.pt/
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Para a região de Lisboa, está aberta a seguinte tipologia de acordo com as condições 
que se identificam: 
  

  
Tipologias de Intervenção 

  

  
Âmbito 

  
9.1.2 Cursos Profissionais 
  

  
Candidaturas apresentadas exclusivamente 
por Escolas Secundárias Públicas e Escolas 
de Hotelaria e Turismo referente a formação 
a realizar no ano lectivo 2008/2009. 

 
Para mais informações, consulte www.poph.qren.pt ou contacte o Secretariado 
Técnico do POPH, através da Linha Azul: 808 200 713. 
  
 
2008.05.06 

 
A Comissão Directiva do POPH 
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