• O Centro Qualifica do CEARTE é um dos centros operacionais a nível
nacional do Programa Qualifica;
• O Programa Qualifica é uma iniciativa do Governo que tem por
objetivo melhorar os níveis de educação e formação dos adultos,
contribuindo para a melhoria dos níveis de qualificação da
população e a melhoria da empregabilidade dos indivíduos;
• Os Centros Qualifica vieram substituir os antigos “Centros de Novas
Oportunidades” (CNO’s).

1.
2.

Informa, aconselha e encaminha os adultos para ofertas de formação
profissional;
Desenvolve processos de Reconhecimento, Validação e Certificação de
Competências (RVCC), na vertente escolar e profissional.

Trata-se de uma certificação escolar de nível:
• Básico (equivalente ao 4º, 6º e 9º ano)
• Secundário (equivalente ao 12º ano)

É uma certificação profissional para > 18 anos que
têm experiência de trabalho mas que não
possuem nenhum diploma que o comprove. Casos
como os de:
• Cozinheiros(as)
• Técnicos(as) de Ação Educativa
• Agentes em Geriatria
• Costureiros(as) - Modista/Alfaiates
• Cuidadores de Crianças
• Eletricistas de instalações
Nota: Caso tenham idades compreendidas entre os 18 e 23 anos inclusive, só
poderão realizar um processo RVCC se tiverem no mínimo 3 anos de experiência
profissional comprovada pela Segurança Social.

O RVCC funciona 1 a 2 vezes por semana e tem a seguinte estrutura:

sessões de 2h
para construção
de Portefólio

17 sessões de 3h
com formadores
(sessões teóricopráticas e
formação)

sessão
de preparação
para a prova

 Entidades públicas (municípios, juntas de freguesia, escolas, IPSS’s)

 Empresas (comércio, indústria, serviços, etc.)
 Hotéis e Restaurantes
 Particulares e outros

 Promove a progressão dos
colaboradores;
 Melhora os níveis de produtividade;
 Aumenta a qualidade dos serviços
prestados;
 Valoriza as aprendizagens ao longo da
vida;
 Potencia os níveis de auto-estima e autorealização.

•
•
•
•

•

•

Processo totalmente gratuito;
Horário flexível (a combinar com a
entidade);
Identificação das necessidades de
formação de cada candidato;
Cumprimento do requisito legal de
formação;
Flexibilidade quanto ao local de formação
(pode ser realizada nas instalações da
entidade);
Interligação com o Sistema de Qualidade
das IPSS’s.

Estas são algumas das entidades que já confiaram os seus processos de RVCC ao CQ-CEARTE

Agrupamento de Escolas de Ansião
Associação Casa do Povo de Maçãs Dona Maria
Associação de Desenvolvimento Social e cultural de
Santana
Associação de Idosos Mirense
Câmara Municipal de Alvaiázere
Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos
Câmara Municipal de Mira
Casa do Povo de Quiaios
Centro de Amizade e Animação Social de Santiago da
Guarda
Centro de Assistência Paroquial de Pampilhosa

Centro Social da Freguesia de Casal Comba
Centro Social e Paroquial do Seixo de Mira
Comissão Melhoramentos Apoio Social De Arega
Fundação D. Fernanda Marques
Fundação Nossa Senhora da Guia (Avelar)
Irmandade Nossa Senhora das Necessidades da
Santa Casa da Misericórdia de Poiares
Obra de Promoção Social do Distrito de Coimbra
Centro Paroquial de Solidariedade Social de Arazede
Santa Casa da Misericórdia da Lousã
Santa Casa da Misericórdia de Alvaiázere
Santa Casa da Misericórdia de Ansião
Santa Casa da Misericórdia de Penela

“Iniciei o meu percurso no Centro Novas Oportunidades no CEARTE em 2007, primeiro no nível básico correspondente ao
9.º ano de escolaridade. Face às minhas circunstâncias de vida, não tive possibilidade de prosseguir os estudos e
abandonei a escola ainda pequena. Esta oportunidade veio permitir-me cumprir um dos meus objetivos pessoais.
No início do processo, sabia que não seria uma tarefa fácil, houve momentos em que vacilei, foram muitas as horas que
tive que despender para formação em várias áreas, para poder concluir com sucesso todos os trabalhos que me eram
propostos.
Contudo, este percurso foi muito importante, na medida em que me fez acreditar que podia “ir mais longe”.
Mas… ainda me faltava algo mais para melhorar! Por isso, em 2015, tive novamente a oportunidade de ingressar no
CEARTE para realizar o processo de RVCC como Técnica de Ação Educativa.
Fiquei muito feliz uma vez que já trabalho nesta área há 38 anos, e apesar de ter algumas formações que foram dadas
pela instituição onde trabalho, senti que precisava de melhorar algumas competências.
Em suma, adorei ter feito este processo de RVCC no CEARTE, uma entidade com técnicos e formadores fantásticos que
nos ajudam a alcançar os nossos sonhos, muitas vezes adormecidos, ou mesmo já esquecidos.”

Lurdes Henriques
56 anos
Técnica de Ação Educativa

“Trabalho desde 1993 na área de Eletricidade e Manutenção. Contactei o Centro Qualifica do
CEARTE para obter a certificação de Eletricista de Instalações e poder inscrever-me na Direção
Geral de Energia e Geologia.
Sempre tive vontade de terminar o 12º ano e, desta forma, acabei também por realizar o RVCC
Escolar de nível secundário.
Foi uma ótima experiência porque tive oportunidade de relembrar os conhecimentos adquiridos na
escola (que abandonei há muitos anos) e na medida em que me estimulou a fazer novas
aprendizagens, com a ajuda dos formadores.
Atualmente, sinto-me mais preparado para enfrentar o mercado de trabalho, que cada vez é mais
exigente e competitivo.”

Rui Ribeiro
Eletricista

“O processo de RVCC em Agente em Geriatria, desenvolvido pelo Centro Qualifica do CEARTE,
permitiu às colaboradoras adquirirem conhecimentos, novas técnicas e partilha de experiências,
que irão ser uma mais-valia na sua atividade profissional.
Os técnicos e formadores do CEARTE proporcionaram um sentimento de proximidade, que
beneficiou a compreensão e a aprendizagem. Ao longo do processo, mantiveram o grupo
motivado e participativo.

Foi uma experiência muito positiva, não apenas pelo conteúdo e pelos seus objetivos, mas
também pela dinâmica e interação do nosso grupo de formandas com formadores e Instituição.”

Direção da Associação para
o Desenvolvimento Social
e Cultural de Santana

As nossas técnicas estão ao seu dispor para lhe fornecer mais informação, realizar uma simulação de processo
RVCC para a sua entidade ou agendar uma reunião. Contacte-nos!

sandra.moreira@cearte.pt
maria.pereira@cearte.pt
Website
www.cearte.pt
Facebook
https://www.facebook.com/CEARTEpt/
Instagram
https://www.instagram.com/ceartept/
Morada:
Rua António Sérgio, nº 36, Zona Industrial da Pedrulha
3025-041 Coimbra
Telefone
239 497 200

