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O que são?  
As vias de conclusão do nível secundário de educação são respostas criadas 
para quem frequentou, sem concluir, percursos formativos de nível secundário, 
desenvolvidos ao abrigo de planos de estudo já extintos ou em processo de 
extinção. O encaminhamento dos candidatos para a via de conclusão mais 
adequada às suas expectativas é efectuado pelas escolas ou pelos Centros 
Novas Oportunidades. 
 
Para quem são?  
Candidatos com idade igual ou superior a 18 anos e que tenham frequentado 
sem concluir cursos de nível secundário com o máximo de 6 disciplinas/ano por 
concluir, podendo estar distribuídas pelo conjunto dos anos de escolaridade do 
ciclo de estudos ou concentradas num só ano. 
 
Como se caracterizam?  
As vias de conclusão do nível secundário de educação concretizam-se através 
de: 
 
Via escolar 
A conclusão e certificação por esta via ocorre pelo recurso às actuais disciplinas 
dos cursos científico-humanísticos e cursos profissionais, as quais são 
concluídas através de exames a realizar nos meses de Novembro, Fevereiro e 
Maio, assumindo as seguintes formas: 

• conclusão de cursos prioritariamente orientados para o 
prosseguimento de estudos (o candidato pode optar, caso exista 
oferta, por substituir a realização de exame a nível de escola pela 
realização de exame nacional do ensino secundário); 

• conclusão de cursos profissionalmente qualificantes; 
• conclusão generalista do nível secundário de educação (o 

candidato pode optar, caso exista oferta, por substituir a 
realização de exame a nível de escola pela realização de exame 
nacional do ensino secundário). 

Realização de módulos de formação correspondentes a Referenciais 
de Formação inscritos no Catálogo Nacional de Qualificações  
A conclusão e certificação por esta via concretiza-se através da realização, com 
aproveitamento, de unidades de competência (UC) da formação de base e/ou 
de unidades de formação de curta duração (UFCD) da formação tecnológica, 
dos referenciais de formação integrados no Catálogo Nacional de Qualificações, 
independentemente da natureza do curso de origem. 



 

RVCC Escolar 

 
O que é o RVCC? 
É um processo organizado e coerente, orientado por profissionais de 
reconhecimento e validação de competências, de identificação e avaliação dos 
saberes e competências adquiridos pelos adultos em contextos de 
aprendizagem informais e não formais. Este processo visa certificar as 
competências adquiridas através da experiência de trabalho e de vida, 
atribuindo um certificado, sempre que as competências validadas correspondam 
aos referenciais para a certificação escolar e para a certificação da formação 
profissional.  
 
Quais são os objectivos? 

• Potenciar as condições de empregabilidade da população activa; 
• Promover o aumento dos níveis de qualificação escolar e profissional 
dos adultos, numa perspectiva de Aprendizagem ao Longo da Vida 
(ALV);  
• Valorizar e certificar as aprendizagens informais e não formais; 
• Favorecer o acesso dos adultos a novos processos de aprendizagem.  

A quem se destina?  
A adultos, maiores de 18 anos, que adquiriram saberes e competências através 
de experiências de trabalho e de vida e pretendam vê-las reconhecidas através 
de uma certificação formal.  
Para aceder a um processo de reconhecimento, validação e certificação de 
competências ao nível do ensino secundário, os adultos até aos 23 anos terão 
de poder comprovar 3 anos de experiência profissional. 
 
Como se desenvolve o processo de RVCC?  
Os processos de RVCC podem conduzir a uma certificação escolar e/ou 
profissional. O processo desenvolve-se ao longo de um conjunto de sessões, 
individuais e em pequenos grupos, durante as quais os candidatos, apoiados 
por profissionais de RVC, identificam, avaliam e reflectem sobre as suas 
experiências de vida e sobre as aprendizagens mais relevantes que elas lhes 
proporcionaram. 

Recolhem evidências que comprovem essas aprendizagens e começam a 
organizar um portefólio que constitui o instrumento privilegiado de avaliação de 
cada pessoa. Esta primeira fase do processo de RVC de identificação das 
competências transversais é comum tanto aos processos de certificação escolar, 
como aos de certificação profissional, sendo integrada nos de dupla 
certificação.  

Para a obtenção de uma certificação ESCOLAR, o adulto e o profissional de 
RVC, com o apoio dos formadores das diferentes áreas de competências-chave, 
avaliam e aprofundam o trabalho realizado na primeira fase do processo, 



correlacionando as competências evidenciadas por cada adulto com as que 
integram os Referenciais de Competências Chave de Educação e Formação de 
Adultos de nível básico ou secundário.  

O processo desenvolve-se com recurso a entrevistas individuais e colectivas e a 
instrumentos variados que apoiam a recolha e a sistematização das evidências 
que comprovem os saberes e as competências a certificar.  

Caso se verifique que os candidatos têm competências em falta, face ao 
referencial em causa, serão desenvolvidas formações de curta duração 
ajustadas às suas necessidades.  

O processo culmina com a apresentação do candidato perante um júri de 
certificação, composto pela equipa que o acompanhou ao longo do processo e 
por um avaliador externo ao Centro Novas Oportunidades, que valida as 
competências detidas e propõe a certificação escolar.  

Como é formalizada a certificação?  
No final do processo RVCC ESCOLAR e/ou PROFISSIONAL, os candidatos obtêm 
uma certificação total ou parcial das respectivas competências através da 
emissão de um:  

• Diploma de Qualificação, que confere uma dupla certificação (escolar e 
profissional) comprovativa da detenção da totalidade das competências 
correspondentes ao referencial face ao qual o candidato foi avaliado;  

• Certificado de Qualificações, que comprova a detenção da totalidade ou 
de parte das competências correspondentes ao referencial face ao qual o 
candidato foi avaliado.  



 

RVCC Profissional 

 
O que é o RVCC profissional? 
É um processo que permite reconhecer, validar e certificar as competências que 
os adultos adquirem pela experiência de trabalho e de vida, através da 
atribuição de um Certificado de Formação Profissional. 
 
A quem se destina? 
Este programa destina-se a activos empregados e desempregados, com mais 
de 18 anos, que adquiriram saberes e competências através da experiência de 
trabalho ou noutros contextos e pretendam vê-las reconhecidas através de uma 
certificação formal. 
 
Como se desenvolve o processo de RVCC Profissional? 
O processo RVCC Profissional consiste na avaliação das competências detidas 
pelos candidatos face a um Referencial de Formação Profissional 
correspondente a um curso de formação desenvolvido no IEFP e contemplado 
no Catálogo Nacional das Qualificações. 

Para obter a certificação final, os candidatos devem demonstrar possuir todas 
as competências correspondentes ao curso de formação profissional. 
O processo é desenvolvido ao longo de um conjunto de sessões (Diagrama 
RVCC-PR) durante as quais os candidatos são apoiados, por técnicos e 
formadores da área profissional em causa, na identificação e reconhecimento 
das respectivas competências e na recolha de evidências que as comprovem, 
bem como na respectiva demonstração. 

Posteriormente, os candidatos são avaliados por uma comissão que valida as 
competências detidas e identifica as competências em falta, indicando a 
formação adicional que deve ser frequentada para obter a certificação final. 
 

 

Cursos de Educação e Formação de Adultos 

Os Cursos de Educação e Formação de Adultos (Cursos EFA) são uma oferta de 
educação e formação para adultos que pretendam elevar as suas qualificações. 
Estes cursos desenvolvem-se segundo percursos de dupla certificação e, 
sempre que tal se revele adequado ao perfil e história de vida dos adultos, 
apenas de habilitação escolar.  

Os adultos já detentores do 3º ciclo do ensino básico ou do nível secundário de 
educação que pretendam obter uma dupla certificação podem, a título 
excepcional, desenvolver apenas a componente de formação tecnológica do 
curso EFA correspondente. 



Para quem? 
• Ter idade igual ou superior a 18 anos (a título excepcional, poderá ser 

aprovada a frequência num determinado Curso EFA a formandos com 
idade inferior a 18 anos, desde que estejam inseridos no mercado de 
trabalho); 

• Pretender completar o 4º, 6º, 9º ou 12º ano de escolaridade; 
• Desejar obter uma qualificação profissional de nível 1, 2, ou 3; 

Apenas os candidatos com idade igual ou superior a 23 anos podem frequentar 
um Curso EFA de nível secundário ministrado em regime diurno ou a tempo 
integral. 

O que são? 
Os Cursos EFA organizam-se: 

a) numa perspectiva de aprendizagem ao longo da vida; 

b) em percursos de formação, definidos a partir de um diagnóstico inicial 
avaliativo, efectuado pela entidade formadora do Curso EFA, ou de um 
processo de reconhecimento e validação das competências que o adulto foi 
adquirindo ao longo da vida, desenvolvido num Centro Novas Oportunidades; 

c) em percursos formativos desenvolvidos de forma articulada, integrando uma 
formação de base e uma formação tecnológica ou apenas uma destas; 

d) num modelo de formação modular, tendo por base os referencias de 
formação que integram o Catálogo Nacional de Qualificações; 

e) no desenvolvimento de uma formação centrada em processos reflexivos e de 
aquisição de competências, através de um módulo intitulado “Aprender com 
autonomia” (nível básico de educação e/ou nível 2 de qualificação profissional) 
ou de um “Portefólio reflexivo de aprendizagens” (nível secundário e/ou nível 3 
de qualificação profissional). 

A organização dos Cursos EFA respeita as seguintes matrizes: 

Cursos de Educação e Formação de Adultos de nível básico e nível 1 e 
2 de formação 

Durações máximas de referência (em horas) (a) 



 

(a) No caso de Cursos EFA que sejam desenvolvidos apenas em função de uma das 
componentes de formação são consideradas as cargas horárias associadas especificamente à 
componente de formação de base ou tecnológica, respectivamente, acrescidas do módulo 
"Aprender com Autonomia".  

(b) A duração mínima de um curso EFA flexível é de 100 horas, quer seja apenas de formação 
de base, de formação tecnológica ou de ambas a componente de formação. 

(c) Inclui uma língua estrangeira com carga horária máxima de 50 horas para o nível B2 e de 
100 horas para o nível B3  

(d) À carga horária da formação tecnológica podem ser acrescidas 120 horas de formação 
prática em contexto de trabalho, sendo esta de carácter obrigatório para o adulto que não 
exerça actividade correspondente à saída profissional do curso frequentado ou uma actividade 
profissional numa área afim.  

(e) O número de horas dos percursos flexíveis é ajustado (em termos de duração) em 
resultado do processo de RVCC, não podendo ser inferiores a 100 horas (*) Este limite pode ser 
ajustado tendo em conta a carga horária da componente de formação tecnológica dos 
referenciais constantes no Catálogo Nacional de Qualificações.  

Cursos de Educação e Formação de Adultos de nível secundário e nível 
3 de formação 

 
Durações máximas de referência (em horas) 



 

Cursos de Educação e Formação de Adultos de nível secundário e de 
habilitação escolar 

Durações máximas de referência (em horas) 

 

Avaliação 
Os Cursos EFA compreendem uma avaliação formativa (permite obter 
informação sobre o desenvolvimento das aprendizagens) e ainda uma avaliação 
sumativa (serve de base à certificação final). 
 
Qual a certificação? 
De acordo com o percurso formativo definido pelo TDE, estes cursos podem 
conferir uma dupla certificação (escolar e profissional), uma certificação apenas 
escolar ou apenas profissional. 
 

Caso conclua, com aproveitamento, um Curso EFA correspondente a um 
qualquer percurso formativo obterá um Certificado de Qualificações.  

Caso conclua com aproveitamento, um Curso EFA de dupla certificação, um 
Curso EFA de habilitação escolar (3º ciclo do ensino básico ou ensino 
secundário) ou quando, a título excepcional, concluir apenas a componente de 
formação tecnológica (por já ser detentor da habilitação escolar), terá direito à 
emissão de um Diploma. 



No caso de não concluir um Curso EFA verá registadas as Unidades de 
Competência (componente de formação de base dos cursos do ensino básico) e 
as Unidades de Formação de Curta Duração numa Caderneta Individual de 
Competências e obterá um Certificado de Qualificações discriminando as 
Unidades efectuadas. 

Caso seja certificado parcialmente num processo de RVCC, o candidato poderá 
completar o seu percurso num curso EFA flexível. 



 

Unidades de Formação de Curta Duração 

 
Para quem? 
As formações modulares destinam-se a adultos com idade igual ou superior a 
18 anos, sem a qualificação adequada para efeitos de inserção ou progressão 
no mercado de trabalho e, prioritariamente, sem a conclusão do ensino básico 
ou secundário, conforme consta da Portaria nº 230/2008, DR 48, Série I, de 
2008-03-07.  

Podem ser integrados em formações modulares, formandos com menos de 18 
anos, desde que comprovadamente inseridos no mercado de trabalho ou em 
centros educativos tutelados pelo Ministério da Justiça.  

Qual o objectivo?  
As formações modulares, integradas no âmbito da formação contínua de 
activos, dão a possibilidade aos adultos de adquirir mais competências no 
sentido de obter mais habilitações escolares e qualificações profissionais, com 
vista a uma (re)inserção ou progressão no mercado de trabalho.  
 
O que são? 
As formações modulares são capitalizáveis para a obtenção de uma ou mais 
qualificações constantes do Catálogo Nacional de Qualificações e permitem a 
criação de percursos flexíveis de duração variada, caracterizados pela 
adaptação a diferentes modalidades de formação, públicos-alvo, metodologias, 
contextos formativos e formas de validação.  

A organização curricular das formações modulares realiza-se, para cada 
unidade de formação, de acordo com os respectivos referenciais de formação 
constantes do Catálogo Nacional de Qualificações, podendo corresponder a 
unidades da componente de formação de base, da componente de formação 
tecnológica, ou a ambas. As formações modulares compostas por UFCD 
integradas em percursos de nível básico e nível 2 de formação destinam-se, 
prioritariamente, a adultos que não concluíram o ensino básico (9º ano de 
escolaridade).  

As formações modulares compostas por UFCD integradas em percursos de nível 
secundário e nível 3 de formação destinam-se apenas a adultos com habilitação 
escolar igual ou superior ao 9º ano de escolaridade. 

A duração de um percurso de formação modular pode variar entre as 25 e as 
600 horas, devendo ter-se em atenção que se a duração for superior a 300 
horas, se exige que 1/3 das UFCD seja da componente de formação de base.  

 

 



Qual a certificação?  
Sempre que um adulto conclua com aproveitamento uma formação modular é-
lhe emitido um certificado de qualificações que discrimina todas as unidades de 
competência ou de formação de curta duração concluídas com aproveitamento.  

No caso da formação modular permitir a obtenção de uma qualificação do 
Catálogo Nacional de Qualificações, o adulto deve dirigir-se ao Centro Novas 
Oportunidades (estabelecimentos de ensino público ou privado ou cooperativo 
com autonomia pedagógica, incluindo as escolas profissionais, ou centros de 
formação profissional de gestão directa ou participada) para proceder à 
validação final do seu percurso de formação perante uma comissão técnica que 
emite um parecer com vista à obtenção do certificado final de qualificações e 
do diploma.  

À comissão técnica compete avaliar o percurso efectuado nas várias entidades 
em que o adulto tenha realizado a sua formação modular, designadamente, 
verificando a conformidade do respectivo processo e emitir parecer para 
emissão do certificado final de qualificações e do diploma. 

Prosseguimento de estudos 
Os adultos que concluírem uma formação modular que permita obter uma 
qualificação do Catálogo Nacional de Qualificações e que pretendam prosseguir 
estudos estão sujeitos aos respectivos requisitos de acesso das diferentes 
modalidades de formação.  

Se os adultos pretenderem prosseguir estudos para o ensino superior, podem 
fazê-lo nos termos definidos na Deliberação n.º 1650/2008, de 13 de 
Junho, da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior, ou nos termos do 
Decreto-Lei nº 64/2006, de 21 de Março, que define o acesso ao ensino 
superior por maiores de 23 anos.  



 

Acesso ao Ensino Superior 

O acesso ao Ensino Superior é feito de duas formas: 

Maiores de 23: desde que o adulto tenha os 23 anos completos, poderá fazer 
a candidatura ao ensino superior. Deverá para o efeito, escolher o Instituto 
Superior / Universidade e o Curso pretendido, dirigir-se ao local e fazer a sua 
candidatura. Será sujeito a uma entrevista individual e uma avaliação curricular, 
terá que fazer as provas específicas e uma carta de motivação.  

Exames Nacionais: Os adultos que tenham concluído o Ensino Secundário 
através dos Processos no âmbito das Novas Oportunidades (Processo RVCC, 
EFA Escolar; EFA Dupla-certificação; Formação Modular; DL 357/2007; …) 
podem agora concorrer ao Ensino Superior a nível Nacional. Deverão para o 
efeito, dirigir-se a uma Escola Secundária e matricular-se nos exames 
necessários para o curso ao qual desejam concorrer. Uma vez que estes 
Processos não atribuem uma média de Nível Secundário, foi criada uma fórmula 
para o efeito que poderá consultar na legislação. 


