
O que são os Centros Qualifica?

Os Centros Qualifica (Portaria nº 232/2016, de 29 de agosto) são as portas de entrada

para todos os que procuram uma qualificação, tendo em vista o prosseguimento de

estudos, numa perspetiva de aprendizagem ao longo da vida, e/ou a

transição/reconversão para o mercado de trabalho.

Os destinatários diretos dos Centros Qualifica são:

● Jovens/adultos com idade igual ou superior a 18 anos, com necessidades de

aquisição e reforço de conhecimentos e reconhecimento de competências.

Etapas da intervenção dos Centros Qualifica

As etapas da intervenção dos Centros Qualifica são:

● Acolhimento: inscrição e esclarecimento do jovem ou adulto.

● Diagnóstico: análise do perfil do jovem ou adulto para identificar respostas

formativas ajustadas à sua situação.

● Informação e Orientação: identificar projetos individuais de prosseguimento de

estudos e/ou de integração no mercado de trabalho.

● Encaminhamento para uma oferta formativa interna ou externa ao nosso

agrupamento, ou para um processo de reconhecimento, validação e

certificação de competências (RVCC).

https://dre.pt/home/-/dre/75216372/details/maximized?p_auth...


O Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas de São João do Estoril

Para realizar a sua inscrição no nosso Centro deverá trazer os seguintes documentos:

● Certificado de Habilitações (obrigatório, exceto no caso de Cursos de Português

Língua de Acolhimento - PLA);

● Documento de Identificação (obrigatório, nomeadamente Cartão de Cidadão ou

Passaporte/Título de Autorização de Residência - em caso de cidadãos

estrangeiros);

● Currículo (facultativo).

Ofertas de qualificação disponíveis no nosso Agrupamento

● Cursos de Português Língua de Acolhimento (PLA)

● Cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA):

○ Nível Básico - B1 (equivalência ao 4º ano de escolaridade)

○ Nível Secundário: Tipo B e C

● Processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências

(RVCC):

○ nível básico - equivalência ao 2º e 3º ciclo;

○ nível secundário - equivalência ao 12º ano.



Cursos de Português Língua de Acolhimento

Portaria n.º 183/2020, de 5 de agosto

Os cursos PLA visam promover o desenvolvimento das competências sociais e

profissionais dos cidadãos estrangeiros com situação regularizada, ou em

processo de regularização, potenciando a sua empregabilidade e o reforço das

oportunidades para a sua integração socioprofissional e cultural.

Temos disponível:

○ Nível A1/A2 (75h +75h, 2 vezes por semana, entre as 18h e as 21h);

○ Nível B1/B2 (75h + 75h, 2 vezes por semana, entre as 18h e as 21h).



Cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA)

Portaria n.º 230/2008, de 7 de março, alterada e republicada pela Portaria n.º

283/2011, de 24 de outubro

O curso EFA é um percurso flexível de formação, de duração variável,

especificamente dirigido a adultos, que permite o desenvolvimento de

competências sociais, científicas e profissionais necessárias ao exercício de uma

atividade profissional e, simultaneamente, a obtenção do nível básico ou

secundário de educação.

Desenvolvemos EFA de:

○ Nível Básico - B1 (equivalência ao 4º ano de escolaridade);

○ Nível Secundário:

- Tipo B (ingresso com o 10º ano de escolaridade, duração de cerca de

um ano letivo, de 2ª a 6ª feira, entre as 18h30 e as 23h05);

- Tipo C (ingresso com o 11º ano de escolaridade, duração de cerca de 6

meses, de 2ª a 6ª feira, entre as 18h30 e as 23h05);



Processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de

Competências (RVCC)

O reconhecimento de competências consiste na identificação de competências

adquiridas ao longo da vida, em contextos formais, não formais e informais (no

trabalho, em ambiente associativo, em formações realizadas, em família…),

reconhecendo-as de acordo com o Referencial de Competências-Chave para a

Educação e Formação de Adultos (ver os links abaixo) e certificando esses

conhecimentos e competências com uma habilitação escolar (6.º, 9.º e 12.º ano

de escolaridade).

Para tal, cada candidato terá de elaborar um portefólio (com base na sua

autobiografia reflexiva) onde irá reunir documentos de natureza biográfica e

curricular e onde se evidenciam os conhecimentos e competências adquiridos

ao longo da vida. Para além do referido, terá também de fazer 50h de formação

complementar ao longo do processo.

Durante todo o processo terá o apoio constante de um Técnico de Orientação,

Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (TORVC) e de

professores/formadores das várias áreas.

Para o Ensino Básico (2º e 3º ciclo), as áreas nas quais os candidatos terão que

demonstrar conhecimentos são:

- Cultura, Língua e Comunicação (CLC);

- Matemática, Ciências e Tecnologias (MCT);

- Cidadania e Empregabilidade (CE);

- Competências Digitais (CD)



https://anqep.gov.pt/np4/?newsId=568&fileName=Ref_Comp_Chave_B_sico_3_12.20

20_9_de_dez.pdf

Para o Ensino Secundário (12.º ano) as áreas nas quais os candidatos terão

que demonstrar conhecimentos, são:

- Cultura, Língua e Comunicação (CLC);

- Sociedade, Tecnologia e Ciência (STC);

- Cidadania e Profissionalidade (CP).

file:///C:/Users/crist/Downloads/Rvcc%202%20(1).pdf

Nota: Candidatos com idades compreendidas entre os 18 e 23 anos, inclusive,

só poderão ser encaminhados para Processo RVCC se tiverem, no mínimo, 3

anos de experiência profissional comprovada pela Segurança Social.

https://anqep.gov.pt/np4/?newsId=568&fileName=Ref_Comp_Chave_B_sico_3_12.2020_9_de_dez.pdf
https://anqep.gov.pt/np4/?newsId=568&fileName=Ref_Comp_Chave_B_sico_3_12.2020_9_de_dez.pdf

