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 Programa Qualifica 

Enquadramento 

• Valorização da educação e formação de adultos e da aprendizagem 

ao longo da vida 

• Articulação entre formação e processo de RVCC 

• Alargamento da rede de centros especializados em qualificação de 

adultos (Centros Qualifica)  

• Definição de metas para a educação e formação de adultos 

• Aumento da ambição nos resultados da atividade da rede de 

Centros Qualifica 



 Programa Qualifica 

Metas 

 

• Garantir que 50% da população ativa conclui o ensino secundário 

• Taxa de participação de adultos em ações de aprendizagem ao longo da vida: 

15% em 2020; 25% em 2025 



Atribuições (RVCC) Centros Qualifica 

  

RVCC escolar  

  

61 

  

RVCC escolar e profissional  

  

199 

  

RVCC profissional  

  

1 

TOTAL  261  

Norte 

Centro 

Lisboa 

Alentejo 

Algarve 

  10 

33 

44 

73 

98 

  3 

Centros Qualifica - Caracterização da 

Rede  



Centros Qualifica – Metas anuais a atingir 

Metas anuais rede de Centros Qualifica 
Potencial contributo para a meta do 

Plano Nacional de Reformas 

Centros Qualifica  
Adultos inscritos/ 

ano 
Média Inscrições/mês/Centro Total de adultos inscritos  

(4 anos) 

261 Centros Qualifica 145.755 47 583.020 



Instrumentos e mecanismos de promoção da qualidade 

 

Monitorização da rede de Centros Qualifica - Relatórios 

 

 

Produção de relatórios mensais para envio a cada Centros Qualifica, com: 
 

• Taxas de execução face às metas estabelecidas;  
 

• Evolução da atividade num determinado período de tempo; 
 

• Comparação com o desempenho da rede ao nível das NUTS III, NUTS II e 

NUTS I; 
 

• Comparação com a atividade da rede ao nível das metas contratualizadas. 



Instrumentos e mecanismos de promoção da qualidade 

 

Monitorização da rede de Centros Qualifica – Objetivos 

 

• Acompanhar o desenvolvimento da atividade da rede face às metas 

estabelecidas e aos objetivos do Programa Qualifica 

• Fornecer informação para a monitorização da atividade por parte de cada 

Centro Qualifica 

• Identificar situações críticas e colaborar na sua resolução 



Instrumentos e mecanismos de promoção da qualidade 

 

Acompanhamento da rede de Centros Qualifica 

 
 
Criação de 5 equipas Centros Qualifica, uma em cada em cada NUTS II, 

constituídas por elementos: 

 

• Da ANQEP, I.P., que coordena a equipa; 

 

• Dos serviços regionais do IEFP, I.P.; 

 

• Dos serviços regionais da DGESTE. 

 

 



Instrumentos e mecanismos de promoção da qualidade 

 

Equipas Centros Qualifica – principais atribuições: 

 

• Monitorizar a atividade de cada Centro Qualifica do seu território (NUTS II), 

através da análise dos relatórios fornecidos pela ANQEP, I.P.; 

 

 

• Apoiar a atividade das equipas dos Centros Qualifica da respetiva NUTS II 

(contactos de proximidade, partilha de orientações/boas práticas); 

 

 

• Apoiar na promoção das atividades de mobilização da população adulta. 



Instrumentos e mecanismos de promoção da qualidade 

Principais instrumentos de apoio à atividade dos Centros Qualifica 

 

• Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ) 

 

•    Sistema de Informação e Gestão da Oferta Educativa e Formativa (SIGO) 

 

•    Plataforma Office 365 – Centros Qualifica 

 

•    Portal Qualifica  

 

•    Passaporte Qualifica  

 



Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ)  

 

• Disponibilização de referenciais de qualificação (Formação e RVCC) 

• Disponibilização de informação sobre atualização de qualificações (UFCD 

novas, alteradas ou excluídas)   

SIGO - Sistema de Informação e Gestão da Oferta Educativa e 

Formativa  

• Plataforma de registo da atividade dos Centros Qualifica  

• Fonte de informação para a monitorização da atividade da rede 

• Garantia de arquivo da informação sobre os processos para consulta e 

emissão de documentação de certificação 

 



Plataforma Office 365 – Centros Qualifica   

 

• Disponibilização de documentação de apoio para a atividade dos Centros 

Qualifica. 

 

• Comunicação entre a ANQEP e a rede de Centros Qualifica 

- Criação de endereço de e-mail para cada Centro;  

- Possibilidade de criação de endereços para os elementos da equipa 

 



Portal Qualifica  

Evolução do Portal das Qualificações e integra vários serviços, informações e 

instrumentos de apoio aos adultos, empregadores e operadores de educação 

e formação, nomeadamente para: 

• Obtenção de informação sobre o Programa Qualifica; 

• Pesquisa geográfica da rede de Centros Qualifica; 

• Exploração e obtenção do Passaporte Qualifica; 

• Pesquisa geográfica de oferta de educação e formação em função do 

perfil pessoal do utilizador; 

• Obtenção de informações sobre o Sistema Nacional de Créditos do 

Ensino e Formação Profissionais; 

 



O Passaporte Qualifica é um instrumento tecnológico de registo das 

qualificações e competências adquiridas ou desenvolvidas ao longo da vida do 

adulto e de orientação para percursos de educação e formação. 

 

• A partir da capitalização dos resultados de aprendizagem já 

alcançados e das competências adquiridas pelo adulto, o Passaporte 

Qualifica simula e apresenta diversos percursos de educação e 

formação possíveis para a obtenção de novas qualificações e/ou 

progressão escolar e profissional; 

 

• Para as equipas dos Centros Qualifica, o Passaporte Qualifica é uma 

ferramenta de apoio à informação e orientação de adultos no que 

respeita a percursos de qualificação. 

 



Sistema Nacional de Créditos do Ensino e Formação Profissionais 

(SNC) 

 

O SNC permite a atribuição de pontos de crédito às qualificações de dupla 

certificação integradas no Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ) e ainda a 

outras formações certificadas não inseridas no CNQ. 

 

O SNC incorpora os princípios do Sistema Europeu de Créditos do Ensino e 

Formação Profissionais (ECVET), favorecendo a mobilidade no espaço europeu. 



Sistema Nacional de Créditos do Ensino e Formação Profissionais 

(SNC) 

 

O SNC permite a atribuição de pontos de crédito às qualificações de dupla 

certificação integradas no Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ) e ainda a 

outras formações certificadas não inseridas no CNQ. 

 

O SNC incorpora os princípios do Sistema Europeu de Créditos do Ensino e 

Formação Profissionais (ECVET), favorecendo a mobilidade no espaço europeu. 



Sistema Nacional de Créditos do Ensino e Formação Profissionais 
(SNC) - Objetivos 

• Promover a flexibilização dos percursos de qualificação e das 

estratégias de certificação no âmbito do SNQ; 

 

• Capitalizar percursos individuais de formação e de aprendizagem ao 

longo da vida, tendo em vista a obtenção de qualificações; 

 

• Valorizar as aprendizagens e favorecer a legibilidade dos resultados 

de aprendizagem alcançados ou a alcançar através da sua expressão 

quantitativa; 

 

• Valorizar a formação contínua, relevante e de qualidade, não inserida 

no CNQ, para efeitos de certificação no âmbito do SNQ; 

 

• Responder a necessidades específicas de qualificação, criando 

condições para a construção de percursos individualizados que 

possibilitem uma certificação final. 



Sistema Nacional de Créditos do Ensino e Formação Profissionais 

(SNC) 

Concretiza-se em 3 dimensões complementares: 

• A atribuição de pontos de crédito às aprendizagens formalmente 

certificadas no âmbito do SNQ, nomeadamente às qualificações do CNQ, 

de acordo com o seu nível de qualificação; 

 

• A acumulação de pontos de crédito relativos a essas mesmas 

aprendizagens; 

 

• A transferência de pontos de crédito obtidos em percursos 

formativos. 



Outras atividades de acompanhamento e apoio à rede de 

Centros Qualifica 
 
• Formação às equipas 

 

• Participação em sessões de trabalho nos diferentes territórios 

 

• Realização de visitas de acompanhamento à rede 

 

• Elaboração de orientações técnicas  

 

• Atualizações da plataforma SIGO 



Garantia da Qualidade – Principais desafios 

 
 
• Avaliar o impacto dos mecanismos de apoio à atividade da rede 

disponibilizados pela ANQEP; 

 

 

• Promover a melhoria contínua na atividade da rede de Centros Qualifica. 

 

 


