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ESCOLA SECUNDÁRIA DE FELGUEIRAS 

CENTRO QUALIFICA - RELATÓRIO SUCINTO 2018/2019 

MONITORIZAÇÃO DO CENTRO QUALIFICA EM 2018: Quanto ao ponto um, depois de 

recordadas as metas do Centro Qualifica entre 1 de janeiro de 2018 e 31 de dezembro de 2018 

(400 inscritos, 360 orientados e encaminhados para ofertas de formação e/ou para processos de 

RVCC (144 para formação e 216 para processo de RVCC) e 86 certificados), foi dada a conhecer 

a última monitorização da ANQEP referente à totalidade de 2018: 510 inscritos, 354 

encaminhados para ofertas de formação, 78 encaminhados para RVCC e 56 certificados, números 

muito bons comparados com os números da CIM e da zona Norte, em todos os parâmetros. Mas 

há um que fica aquém da meta prédefinida e contratualizada com a ANQEP: a percentagem de 

adultos certificados (65,12%). 

 

MONITORIZAÇÃO DO CENTRO QUALIFICA ENTRE 1 DE JANEIRO DE 2019 E ABRIL DE 2019: 

As metas do Centro Qualifica entre 1 de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2019 são de 400 

inscritos, 360 orientados e encaminhados para ofertas de formação e/ou para processos de RVCC 

(144 para formação e 216 para processo de RVCC) e 86 certificados.  

A última monitorização da ANQEP refere-se ao período entre 1 de janeiro e 30 de abril de 2019: 

183 inscritos, 152 encaminhados para ofertas de formação, 35 encaminhados para RVCC e 17 

certificados, números claramente acima dos referentes à CIM do Tâmega e Sousa e da zona 

Norte, em todos os parâmetros.  

 

JÚRIS DE CERTIFICAÇÃO REALIZADOS (2018/2019): 

21 de novembro (nível secundário), 12 de dezembro (nível básico e secundário), 13 de março 

(nível secundário), 3 de abril (nível secundário), 5 de junho (nível básico), 19 de junho (nível 

secundário), 22 de julho (nível básico) e 26 de julho (nível secundário). 

 

MONITORIZAÇÃO DE OUTROS PERCURSOS DE QUALIFICAÇÃO EM 2018/2019:  

Relativamente a Cursos e formandos certificados em 2018/2019 (128 certificações): 

 Formação Modular Certificada de Inglês iniciação, 43 inscritos e 34 certificados. 

 Formação Modular Certificada de Inglês continuação, 21 inscritos e 18 certificados. 

 Formação Modular Certificada de Processador de Texto, 16 inscritos e 8 certificados. 

 Formação Modular Certificada de Folha de Cálculo, 18 inscritos e 12 certificados. 

 Curso EFA B3, 27 inscritos e 6 certificados. 

 Curso EFA Tipo C, 26 inscritos e 14 certificados com 12º ano. 

 Curso EFA Tipo A, 26 inscritos e 8 certificados com 12º ano. 

 Decreto-Lei 357, 2 certificados com 12º ano. 
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 Ensino Recorrente, não presencial, 8 certificados com 12º ano. 

 Comissão Técnica de Certificação, 18 certificados com qualificação profissional na área de 

Cuidados de Beleza. 

 

PROPOSTA DE AÇÕES DE MELHORIA. Para melhorar processos e resultados, sobretudo os 

relacionados com a meta dos certificados pelo RVCC, propomos: 

 

 EQUIPAS RVCC DISTINTAS: Professores do RVCC de nível básico distintos dos do nível 

secundário. 

 Tempos de RVCC só no período noturno, distribuídos por 3 noites. 

 É necessário mais um computador na sala do Centro Qualifica. 

 Melhorar o funcionamento dos computadores da Biblioteca. 
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Joaquim Teixeira, Coordenador do Centro Qualifica. 


