MEDIDAS E MODALIDADES DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO IEFP

RECONHECIMENTO, VALIDAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS
Caracterização
•

•

Processo que permite o reconhecimento, validação e certificação de competências (RVCC) adquiridas e
desenvolvidas ao longo da vida pelos adultos, em contextos não-formais e informais, com vista à
obtenção de uma qualificação escolar (de nível básico ou secundário), profissional ou de dupla
certificação.
Este processo é desenvolvido no quadro da rede nacional dos Centros Qualifica promovidos pelos Centros
de Emprego / Centros de Emprego e de Formação Profissional da rede do IEFP, IP. Os processos de RVCC
Profissional e escolar constituem a principal atribuição destas estruturas, a par da atribuição de
assegurar aos candidatos processos de orientação.

Objetivos
•
•
•

Aumentar o nível de qualificação profissional e escolar dos adultos.
Melhorar os níveis de empregabilidade da população ativa.
Incentivar a aprendizagem ao longo da vida através da valorização de todas as aprendizagens realizadas.

Destinatários
•

•

Adultos maiores de 18 anos que não detêm uma qualificação profissional ou escolar e que tenham
adquirido conhecimentos e competências, fora dos contextos formais de aprendizagem, passíveis de
certificação no âmbito do Sistema Nacional de Qualificações.
Os candidatos com idade até 23 anos, inclusivamente, podem desenvolver processos de RVCC apenas

se demonstrarem deter, pelo menos, três anos de experiência profissional.
Entidades Promotoras
Entidades Promotoras e Entidades Formadoras
• Centros emprego e formação profissional do IEFP, I.P.;
• Centros de formação profissional de gestão participada do IEFP, I.P.;
• Agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas dos ensinos básico e secundário públicos;
• Outras entidades com significativa expressão territorial ou setorial.
Enquadramento Legal
•
•

Portaria n.º 232/2016, de 29 de agosto que regula a criação e o regime de organização e
funcionamento dos Centros Qualifica.
Portaria n.º 60-C/2015, de 2 de março, alterada pelas Portarias n.º 181-A/2015, de 19 de junho, n.º
190-A/2015, de 26 de junho e 148/2016, de 23 de maio, que publica o regulamento específico do
domínio do Capital Humano que se aplica aos processos de Reconhecimento, Validação e Certificação
de Competências (RVCC).
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