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FORMAÇÃO 
APRENDIZAGEM
A Switch On desenvolve cursos de aprendizagem no âmbito

de um protocolo estabelecido com o Instituto de Emprego e

Formação Profissional (IEFP). As duas entidades acordaram a

dinamização conjunta de cursos de aprendizagem, na ótica

do reforço e diversificação das ofertas formativas de dupla

certificação de nível secundário, desenvolvidas em regime de

alternância, com vista à elevação dos níveis de qualificação

dos jovens para uma melhor integração no mercado de

trabalho.

FORMAÇÃO 
EMPRESAS
A Switch On elabora um projeto de formação à medida de cada 

empresa, através do levantamento das necessidades formativas 

internas, sugerindo propostas formativas ajustadas à realidade e 

às necessidades de cada empresa, tendo em vista a melhoria das 

competências dos colaboradores de cada organização.

CEDÊNCIA DE 
MÃO DE OBRA

A Switch On proporciona uma resposta rápida e eficiente às empresas

e organizações, de forma a colmatar necessidades como: acréscimo de

trabalho, baixas médicas e férias de colaboradores.

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
A Switch On no âmbito das suas competências disponibiliza

serviços de Recrutamento & Seleção de forma flexível e

totalmente adequada e adaptada à realidade e necessidade de

cada cliente porque acredita que a base para o sucesso de

qualquer Organização, está nos recursos humanos que atuam

para o desenvolvimento e evolução da mesma.

CONSULTORIA
A Switch ON no âmbito das suas

competências e serviços disponibiliza

consultoria em Higiene e Segurança

no Trabalho (HST).
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A Switch On é certificada pela DRAPN, na 

seguinte área de formação:

Mecanização Agrícola e Condução de 

Veículos Agrícolas

A Switch On é acreditada pelo INEM, na 

seguinte área de formação:

SBV – Suporte Básico de Vida





BTE (LABELEC)





Chefias

















• acréscimo de trabalho, 

• baixas médicas 

• férias

Esta solução permite, ainda, que as empresas tenham o mesmo, ou um superior rendimento, e uma 

visível passagem de custos fixos a custos variáveis.









www.facebook.com/switch
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www.switchon.pt

geral@switchon.pt

LOUSADA

Praça do Comércio, nº 186

Nespereira, 4620 - 403

Lousada

(+351) 255 712 081

PENAFIEL

Zona Industrial II (Carreira de Tiro),

4560-042

Penafiel

(+351) 255 712 081

SÃO ROMÃO DO NEIVA

Zona Industrial do Neiva,  2º Fase, Lote 11

4935 - 3232

São Romão do Neiva

(+351) 258 320 250

VILA REAL

Lugar do Monte Grande s/n

5000-369

Mouçós

(+351) 255 712 081

VIANA DO CASTELO

Rua Domingos José de Morais

4900-3616 

Viana do Castelo

(+351) 258 838 002


