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O Programa Qualifica é um programa vocacionado para a qualificação de adultos que tem 

por objetivo melhorar os níveis de educação e formação dos mesmos, e que  

assenta numa estratégia de qualificação que integra respostas educativas e formativas e 

instrumentos diversos que promovem a efetiva qualificação de adultos, envolvendo uma 

rede alargada de operadores. 

 

Enquanto Município Educador e no âmbito do Projeto Educativo Concelhio, o concelho de Sesim-

bra, aposta na promoção do sucesso educativo e formativo, sendo esta, uma das prioridades defi-

nidas na política educativa local, visando garantir a igualdade de oportunidades no acesso à edu-

cação a todas as crianças e jovens por um lado, e por outro, aumentar a escolaridade e a qualifica-

ção de base da população adulta, a dinamização de processos de orientação e de transição para o 

mercado de trabalho e o reforço do apoio à inserção social e profissional.  

 

A este respeito, vale a pena referir a existência de diversos percursos de qualificação que ao longo 

da vida permitem obter uma certificação escolar de nível básico ou de nível secundário e/ou uma 

certificação profissional, tais como o Reconhecimento Validação e Certificação de Competências 

(RVCC), os Cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA), as Formações Modulares Certificadas 

(FMC) ou as Vias de Conclusão do Ensino Secundário.   

 
A título de exemplo o Centro Qualifica, sedeado no Agrupamento de Escolas Michel Gia-

cometti, na Quinta do Conde, iniciou a sua atividade em 2017, para servir a população local 
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e promover a aprendizagem ao longo da vida, proporcionando diferentes formas e proces-

sos de obtenção de uma cada vez maior escolaridade e qualificação profissional, entre eles: 

- Informações sobre a aprendizagem ao longo da vida;   

- Orientação e encaminhamento para ofertas de ensino e formação profissionais;  

- (Processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências). (RVCC) 

existe  

 

Neste sentido, e volvidos os anos de existência de apenas um polo no concelho, deverá 

proceder-se ao diagnóstico de escolaridade, de acordo com os últimos Censos, concreta-

mente, em relação à freguesia do Castelo, recomendando assim às entidades responsáveis, 

nomeadamente à Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, entidade 

governamental, que seja criado na mesma freguesia, 1 polo de formação para orientação 

e encaminhamento para ofertas de ensino e formação profissionais e consequentemen-

te para a realização da formação, nesta vertente,  equacionado igualmente o regime de 

itinerância. 

 
 

Os eleitos da CDU, reunidos em Sessão de Assembleia de Freguesia do Castelo, deliberam, 

após aprovação deste documento, dar conhecimento: 

_ Câmara e Assembleia Municipal do concelho de Sesimbra; 

_ Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional (ANEQUEP);  

_Centro Qualifica; 

_ Direção Regional de Educação e Lisboa (DREL) 
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