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INSCRIÇÕES e INFORMAÇÕES durante todo o ano no Centro Qualifica ou 

nos Serviços Administrativos da Escola Secundária de Felgueiras, Av. D. 

Manuel de Faria e Sousa. 
 

Tlf 255310720 Tlm 933191283 esfelgueiras@centroqualifica.gov.pt        

http://centroqualifica.esfelgueiras.pt   www.facebook.com/cqesfelgueiras 
 

FORMAÇÕES MODULARES CERTIFICADAS 

O Centro Qualifica destina-se a adultos com idade igual 
ou superior a 18 anos que procurem formação e uma 
qualificação e, excecionalmente, jovens, entre os 15 e os 
17 anos, que não se encontrem a frequentar modalida-
des de educação ou de formação profissional e que não 
estejam inseridos no mercado de trabalho. 
 

• Reconhecimento de competências adquiridas ao 

longo da vida - RVCC escolar e de dupla certifi-
cação (Técnicos de : Ação Educativa, Apoio Fami-
liar e de Apoio à comunidade, Juventude e Vendas, 
nível 4). 

 

• Cursos de Educação e Formação de Adultos: 
      - Escolar ou Escolar e Profissional  
       - 9º ano (nível 2) e 12º ano (nível 3) 
       - Conclusão do 12º ano, nível 3, (315horas) 
 

• Formações Modulares Certificadas: 
  (Inglês, Francês, Processador de Texto, Folha de Cálculo) 
 

• Ensino Recorrente de Nível Secundário por módulos 

capitalizáveis, regime não presencial, Cursos Científico-
Humanísticos.  

 

• Decreto-Lei nº 357/2007, de 29 de outubro 

   (Conclusão do Nível Secundário através de exames ou UFCD). 
 

• Comissão Técnica de Certificação (nível 2 e nível 4) 

As formações modulares certificadas destinam-se a adultos 

com idade igual ou superior a 18 anos, sem a qualificação 

adequada para efeitos de inserção ou progressão no merca-

do de trabalho e, prioritariamente, sem a conclusão do ensino 

básico ou secundário.  

A oferta formativa modular visa a elevação dos níveis de qua-

lificação dos adultos garantindo-lhes o acesso a módulos de 

formação de curta duração capitalizáveis, realizados no 

quadro de um determinado percurso formativo, com vista à 

obtenção de uma qualificação correspondente a uma deter-

minada saída profissional.   

Decreto-Lei nº 357/2007  

Conclusão do Nível Secundário através  de exames ou fre-
quência de Unidades de Formação de Curta Duração. 



Percursos formativos flexíveis adaptados às competências que os adultos 

já possuem e que asseguram, simultaneamente, o aumento dos seus 

níveis de qualificação escolar e profissional, ou só escolar, tendo em 

vista melhorar as suas condições de empregabilidade. Os Cursos EFA 

serão os indicados para si se tiver uma idade igual ou superior a 18 

anos e não tenha concluído o 9º ano ou o 12º ano de escolaridade. 

De segunda a sexta feira, a partir das 19h40m. 

Oportunidade para ver reconhecidas, validadas e certificadas por uma equipa 

de profissionais as competências e os conhecimentos adquiridos ao longo da 

vida, nas mais variadas situações (pessoais, sociais e profissionais).  

A validação das competências e dos conhecimentos faz-se em função de Re-

ferenciais de Competências-Chave que integram quatro áreas para o Nível 

Básico de educação (Cidadania e Empregabilidade, Linguagem e Comuni-

cação, Matemática para a Vida e Tecnologias da Informação e Comunicação) 

e três áreas para o Nível Secundário de educação (Sociedade, Tecnolo-

gia e Ciência, Cultura Língua e Comunicação, Cidadania e Profissionalidade). 

O RVCC assenta numa metodologia orientada para a promoção pessoal e 

socioprofissional e permite o prosseguimento de estudos. 

Agora também RVCC Profissional para qualificação em Técnico de Ação 

Educativa, Técnico de Apoio Familiar e de Apoio à Comunidade, Técnico 

de Juventude e Técnico de Vendas, nível 4. 
 

DESTINATÁRIOS: 
Adultos com idade igual ou superior a 18 anos, com habilitações escolares 

inferiores ao 9º ou 12º ano e com experiência de vida diversificada em vários 

contextos, que pretendam valorizar as suas competências e conhecimentos. 

Até aos 23 anos, inclusive, para aceder ao reconhecimento de competências 

terá de possuir, pelo menos, três anos de experiência profissional.  
 

OBJETIVOS: 
.Proporcionar uma oportunidade de avaliação da experiência de vida, levando 

ao reconhecimento das competências e promovendo a construção de proje-

tos pessoais e profissionais; 

.Contribuir para melhorar o nível de certificação e de qualificação e, conse-

quentemente, aumentar as condições de empregabilidade. 
 

VANTAGENS: 
. Possibilita a melhoria da situação profissional; 

. Facilita a progressão na carreira; 

. Melhora a autoestima, autoconfiança e autonomia; 

. Possibilita o prosseguimento de estudos; 

. Valoriza os recursos humanos das empresas. 
 
HORÁRIO: 
1 a 2 vezes por semana, segundo a disponibilidade do adulto. O RVCC pode 

ser iniciado em qualquer altura do ano. O Centro Qualifica está aberto de se-

gunda a sexta-feira, entre as 9h e as 23h, na Escola Secundária de Felguei-

ras. 

RVCC  CURSOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE ADULTOS (EFA) 

Componentes da formação  
(duração do Curso: até 940 horas) 

Aprender com Autonomia (40h) 

Cidadania e Empregabilidade (200h) 

Língua portuguesa (200h) 

Língua inglesa (100h) 

Matemática para a Vida (200h) 

Tecnologias da Informação e da Comu-
nicação (200h) 

Para obter Certificado do 9º ano e 
Diploma do Ensino Básico (nível 2) 

Para obter Certificado e Diploma do 
12º ano (nível 3). Acesso ao Ensino 
Superior. 

Componentes da formação (duração 
do Curso: até 1250 horas) 

Portefólio Reflexivo de Aprendizagens 
(50h) 

Cidadania e Profissionalidade (400h) 

Sociedade, Tecnologia e Ciência 
(350h) 

Cultura, Língua e Comunicação (350h)  

Inglês (100h) 
 

Para obter Certificado, Diploma do 12º ano e Qualificação de nível 4. 
Acesso ao Ensino Superior. 

Formação de Base  
Formação  

Tecnológica  

Formação 
prática em 
contexto de 

trabalho   

Portefólio 
Reflexivo de 
Aprendiza-

gens   

Cidadania e Profissionalidade 
(até 150h) 

Sociedade, Tecnologia e Ciência 
(até 150h) 

 
± 1200h  

 
210h  

 
até 85h   

Cultura, Língua e Comunicação 
(até 150h)  

Inglês (até 100h) 


