
ACOLHIMENTO 

Consiste no atendimento e inscrição do adulto, através do preenchimento duma 
ficha de inscrição. 

É igualmente dada informação sobre a missão e funções do Centro Novas 
Oportunidades, as diferentes fases do processo de trabalho a realizar, a 
possibilidade de encaminhamento para ofertas educativas e formativas ou para 
processo de RVCC e a calendarização previsível para o efeito e sobre as ofertas 
de qualificação existentes na área de intervenção deste Centro, através da 
entrega de materiais de divulgação tais como folhetos, brochuras, etc.  

O adulto que se inscreve no Centro Novas Oportunidades será contactado, no 
prazo máximo de um mês, tendo como referência a data da sua inscrição, para 
dar continuidade ao seu processo. 

 

DIAGNÓSTICO 

Esta fase permite desenvolver e aprofundar a análise do perfil do adulto, com 
base nos elementos anteriormente recolhidos e que são completados, nesta 
fase, com as informações obtidas através da realização de uma entrevista, a 
cargo do Técnico de Diagnóstico e Encaminhamento.  

O diagnóstico, sendo uma etapa prévia ao encaminhamento, permite clarificar 
as necessidades, interesses e expectativas do adulto, informação essa que é de 
grande relevância para a definição do melhor percurso, no conjunto das ofertas 
de qualificação disponibilizadas pelo Centro e a nível local/regional.  

 

ENCAMINHAMENTO 

O encaminhamento direcciona o adulto para a resposta formativa ou educativa 
que seja mais adequada, em função do perfil identificado na etapa de 
diagnóstico e das ofertas de qualificação disponíveis a nível local/regional. As 
várias hipóteses de encaminhamento são discutidas com o adulto e a escolha 
que daí advém resulta de um processo de negociação entre as duas partes – 
adulto e Técnico de Diagnóstico e Encaminhamento.  

O adulto pode ser encaminhado para um processo de Reconhecimento, 
Validação e Certificação de Competências, ou para um percurso de formação 
alternativo. Podem também ser consideradas como possibilidades para o 
Encaminhamento o prosseguimento de estudos de nível superior.  

Um percurso de formação alternativo ao processo de RVCC é sempre exterior 
ao Centro Novas Oportunidades, tendo em conta a oferta territorialmente 



implementada e os critérios de acesso a cada uma delas. São exemplo destas 
ofertas: os Cursos Profissionais, os Cursos Tecnológicos, os Cursos de Educação 
e Formação, os Cursos Científico-Humanísticos, os Cursos do Ensino Secundário 
Recorrente, os Cursos de Educação e Formação de Adultos, etc.  

São também exemplo de percursos alternativos a conclusão do ensino 
secundário por via das possibilidades legislativas construídas no âmbito da 
Iniciativa Novas Oportunidades, com o objectivo da dupla certificação (escolar e 
profissional).  

 

 


