O que são os Centros Qualifica?

CONTACTOS:

O que são?
Estruturas do Sistema Nacional de Qualificações que assumem um
papel determinante na construção de pontes entre os mundos da
educação, da formação e do emprego, numa perspetiva de aprendizagem ao longo da vida.
Que serviços prestam?
- Apoiam os jovens e os adultos na identificação de respostas educativas e formativas adequadas ao perfil de cada candidato
- Desenvolvem processos de reconhecimento, validação e certificação de competências (RVCC) escolares e profissionais.
Para quem?
Destinam-se a todos os que procuram uma qualificação, tendo em
vista o prosseguimento de estudos e/ou uma transição/
reconversão para o mercado de trabalho.
São destinatários diretos dos Centros Qualifica:
- Jovens que não se encontrem a frequentar modalidades de educação ou formação e não estejam inseridos no mercado de trabalho;
- Adultos com idade igual ou superior a 18 anos, com necessidades de aquisição e reforço de conhecimentos e reconhecimento
de competências.
Como atuam? ETAPAS:
Acolhimento - inscrição do candidato e esclarecimento.
Diagnóstico - análise do perfil do candidato, com o objetivo de
identificar respostas de educação e/ou formação ajustadas à sua
situação.

O

Programa

Qualifica

é

um

programa

vocacionado para a qualificação de adultos que
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tem por objetivo melhorar os níveis de educação

Informação e Orientação - identificação de projetos individuais de
educação e formação tendo presente opções realistas de prosseguimento de estudos e/ou de integração no mercado de trabalho.

e formação dos adultos, contribuindo para a

Encaminhamento - concretização do encaminhamento do candidato para uma oferta de educação e formação ou ainda para um
processo de reconhecimento, validação e certificação de competências - RVCC (apenas possível para candidatos adultos.

e a melhoria da empregabilidade dos indivíduos.

Reconhecimento e Validação de Competências (escolares e profissionais) - identificação e validação de competências adquiridas
pelos adultos ao longo da vida, em contextos de aprendizagem
formais, não formais e informais.
Formação - No âmbito do processo de reconhecimento, validação
e certificação de competências todos os adultos devem frequentar um mínimo de 50 horas de formação.
Certificação de Competências - demonstração das competências
dos adultos, perante um júri, através da realização de provas.

melhoria dos níveis de qualificação da população

Para quem pretende elevar as suas qualificações…
AE Henrique Sommer
Situação do(a)
Candidato(a)

Tipologia de respostas

Condição de
acesso/objetivo

Não concluíste o 9.º
ano e tens mais de 18
anos

Curso EFA para conclusão do 9º
ano de escolaridade.

Estás a trabalhar e pretendes
certificar-te em horário Póslaboral

Inscreve-te num EFA – tipo B3
(1940 horas)

…e não frequentaste o
secundário

Inscreve-te num EFA – tipo SA
(1 160 horas)

…e frequentaste o 10.º ano e
11.º ano

Inscreve-te num EFA – tipo SB
(600 horas)

…e frequentaste o 12.º ano

Inscreve-te num EFA – tipo SC
(300 horas)

…e tens até 6 disciplinas por
concluir num curso extinto

Inscreve-te ao abrigo do DL
357/2007
(substitui disciplinas não
concluídas por outras)

É dirigido a adultos,
empregados ou
desempregados.
Independentemente das
habilitações de base, o que é
valorizado no RVCC são as
competências e os
conhecimentos adquiridos ao
longo da vida.

RVCC – Reconhecimento
Validação e Certificação de
Competências

Não concluíste o 12.º
ano…

Tens entre 18 e 23
anos e pelo menos 3
anos de experiência
profissional
Tens mais de 23 anos

Não és de
nacionalidade
portuguesa e queres
aprender Língua
Portuguesa

Os Cursos EFA de nível
secundário destinam-se a
adultos com, pelo menos, o 9.º
ano, que pretendam concluir o
Ensino Secundário (12.º ano).

O RVCC tem como objetivo
reconhecer, validar e certificar
as competências escolares
(básico/secundário) e
profissionais (nível 2 ou 4)
adquiridas ao longo da vida, em
diferentes contextos, com base
na sua experiência pessoal,
profissional e de ações de
formação frequentadas.

Imigrantes que não falem português, é um curso certificado que
lhes permitirá o acesso à nacionalidade portuguesa, à autorização
de residência permanente e/ou ao estatuto de residente de longa
duração.

Propostas de
encaminhamento

Certificação
ESCOLAR*

Colégio Dr. Luís
Pereira da Costa

NERLEI
Certificação
ESCOLAR e/ou
PROFISSIONAL

IEFP
DUPLA CERTIFICAÇÃO
(Escolar e Profissional)

Português para Falantes de
Outras Línguas
(com autorização de residência)
Português Para Todos

*Na EBS Henrique Sommer (Maceira) ou nas instalações da NERLEI (Leiria), uma parceria com o Agrupamento de Escolas Henrique Sommer
Nota: A frequência, com aproveitamento, de um Curso EFA pode conferir uma dupla certificação (escolar e profissional), uma certificação apenas escolar ou apenas profissional. Nos processos RVCC o IEFP, IP
desenvolve processos para certificação escolar, profissional e/ou de dupla certificação.

