
 

 

MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL 

DIREÇÃO-GERAL DO EMPREGO E DAS RELAÇÕES DE TRABALHO  

 

 

 

 

A Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Cascais, 

CRL, com o NIPC 500594120, sede em Rua Principal, 320 - 320A - 2765-383 Estoril, 

foi certificada como entidade formadora, no âmbito do disposto na Portaria n.º 

851/2010, de 6 de Setembro, alterada e republicada pela Portaria n.º 208/2013, de 26 

de Junho, nas áreas de educação e formação a seguir mencionadas: 

• 090 - Desenvolvimento pessoal • 814 - Serviços domésticos 

• 213 - Audiovisuais e produção dos media  

• 481 - Ciências Informáticas  

• 621 - Produção agrícola e animal  

• 622 - Floricultura e jardinagem  

• 811 - Hotelaria e restauração  

 

A certificação é válida a partir de 23/02/2017 

Declara-se que o presente certificado não constitui título legal para o acesso e exercício em território nacional de atividades de formação abrangidas por 

legislações setoriais. 

 

O Subdiretor-Geral 

Fernando Catarino José 

CERTIFICADO Nº 2831/2017 

A certificação da entidade pode ser consultada em http://certifica.dgert.msess.pt 

 



 

 

MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL 

DIREÇÃO-GERAL DO EMPREGO E DAS RELAÇÕES DE TRABALHO  

 

 

 

 

A Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Cascais, 

CRL, com o NIPC 500594120, sede em Rua Principal, 320 - 320A - 2765-383 Estoril, 

foi certificada como entidade formadora, no âmbito do disposto na Portaria n.º 

851/2010, de 6 de Setembro, alterada e republicada pela Portaria n.º 208/2013, de 26 

de Junho, na área de educação e formação a seguir mencionadas: 

• 341 - Comércio 

 

A certificação é válida a partir de 16/01/2018 

Declara-se que o presente certificado não constitui título legal para o acesso e exercício em território nacional de atividades de formação abrangidas por 

legislações setoriais. 

 

 

O Subdiretor-Geral 

Fernando Catarino José 

CERTIFICADO Nº 3152/2018 

A certificação da entidade pode ser consultada em http://certifica.dgert.gov.pt 

 


