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Anexos (Legislação): 

CEF – Despacho conjunto nº 453/2004, de 27 de Julho, rectificado pela rectificação nº 
1673/2004, de 7 de Setembro. 

Cursos Profissionais – Portaria nº 550-C/2004, de 21 de Maio. 

Sistemas de Aprendizagem – Decreto-Lei nº 205/96, de 25 de Outubro. 

CET – Decreto-Lei nº 88/2006, de 23 de Maio. 

EFA – Portaria nº230/2008, de 7 de Março. 

Vias conclusão nível secundário – Decreto-Lei 357/2007 
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1. ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA EDUCATIVO-FORMATIVO PORTUGUÊS 
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2. Modalidades de 

Educação e 

Formação para 

Jovens 
 

2.1 Cursos de Educação e Formação; 

2.2 Cursos Profissionais; 

2.3 Sistemas de Aprendizagem; 

2.4 Cursos de Especialização Tecnológica. 
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2.1 CURSOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO: 

 

Características: 

 Percurso de educação e formação profissional inicial para jovens; 

 Estruturado em patamares sequenciais de entrada e de saída que fomentam a 

aquisição progressiva de níveis mais elevados de qualificação; 

 Estimular o cumprimento da escolaridade e obtenção de uma qualificação profissional 

 

Destinatários: 

 Jovens com idade igual ou superior a 15 anos (até aos 25 anos de idade) 

 Em risco de abandono escolar ou que já abandonaram o sistema antes da conclusão da 

escolaridade de 12 anos; 

 Que pretendam adquirir uma qualificação profissional com vista ao ingresso 

qualificado no mercado de trabalho. 

 

Tipologia, Duração e Certificação: 
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Prosseguimento de Estudos: 

 Tipo 2 ou 3 – permitem o prosseguimento em qualquer uma das modalidades do nível 

secundário. É exigível a realização dos exames do 9ºano de Língua Portuguesa e de 

Matemática, no caso de prosseguirem nos Cursos Cientifico-Humanísticos diurnos; 

 Tipo 5 ou 6 – Acesso ao Ensino Superior (mediante a realização de exames como 

provas de ingresso no ensino superior). 

 

Entidades Formadoras: 

 Escolas Públicas, Privadas e Cooperativas; 

 Centros de Formação do IEFP; 

 Entidades Acreditadas. 
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2.2 CURSOS PROFISSIONAIS: 

Características: 

 Integram a oferta formativa de nível secundário; 

 Formação Inicial de jovens que se caracteriza por uma forte ligação ao mundo do 

trabalho; 

 Desenvolvimento de competências para o exercício de uma profissão, em articulação 

com o sector empresarial local; 

 

Destinatários: 

 Jovens com o ensino básico concluído que procuram um ensino secundário que 

privilegia a sua inserção na sua vida activa ao mesmo tempo que os prepara para o 

prosseguimento de estudos;  

 Jovens com idades não superiores a 25 anos. 

 

Duração: 

 Duração de três anos, correspondentes aos anos de escolaridade do ensino 

secundário. 

 

Certificação: 

 Certificação escolar de conclusão do nível secundário de educação e qualificação 

profissional de nível 3.  

 

Entidades Formadoras: 

 Escolas secundárias da rede pública 
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2.3. SISTEMAS DE APRENDIZAGEM 

 

Objectivos: 

 Facilitar a inclusão dos jovens na vida activa, através do reforço das competências 

académicas, pessoais, sociais e relacionais, da aquisição de conhecimentos técnicos e 

de uma sólida experiência profissional na empresa. 

 

Características: 

 Desenvolvida em alternância: 

 Entidade coordenadora – onde decorre a formação sociocultural, cientifica, 

tecnológica e prática em contexto de formação; 

 Entidade de Apoio à Alternância – onde se realiza a formação prática em contexto de 

trabalho. 

 

Destinatários: 

 Jovens com idades compreendidas entre os 15 e os 25 anos; 

 Habilitação escolar entre o 1º ciclo do ensino básico (4ºano de escolaridade) e o ensino 

secundário (12ºano de escolaridade); 

 Candidatos com o 12ºano que pretendam um ingresso qualificado no mercado de 

trabalho. 

 

Tipologia, Duração e Certificação:  
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Prosseguimento de Estudos: 

 Todas as modalidades formativas 

 Curso Cientifico-humanístico diurno mediante realização de exames nacionais a língua 

portuguesa e matemática (de 9ºano) 

 Cursos de nível superior de educação mediante a realização de exames nacionais como 

provas de ingresso. 

 

Entidades Formadoras: 

 Centros de formação profissional do IEFP; 

 Escolas Profissionais; 

 Entidades formadoras acreditadas. 
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2.4. CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO TECNOLÓGICA (CET) 

 

Objectivos: 

 Aprofundar conhecimentos científicos e tecnológicos numa determinada área de 

formação; 

 Desenvolver ou reforçar competências para o exercício profissional; 

 Efectuar uma requalificação profissional; 

 

Destinatários: 

 Jovens que já concluíram o 12ºano; 

 Jovens que tenham obtido aprovação em todas as disciplinas dos 10º e 11ºanos e que 

tenham frequentado o 12ºano de um curso de ensino secundário sem o concluírem; 

 Jovens com uma qualificação profissional de nível 3; 

 Jovens titulares de um diploma de especialização tecnológica ou de um grau ou 

diploma do ensino superior que pretendem uma requalificação profissional; 

 Indivíduos com idade igual ou superior a 23 anos aos quais sejam reconhecidas as 

capacidades e competências resultantes da experiencia adquirida para ingresso no 

CET. 

 

Certificação: 

 Qualificação profissional de nível 4; 

 Diploma de especialização tecnológica (permite o acesso a um certificado de aptidão 

profissional emitido no âmbito do Sistema Nacional de Certificação Profissional). 

 

Prosseguimento de Estudos: 

 Ensino Superior (estabelecimento de protocolos com algumas universidades e 

institutos politécnicos) 

 

Entidades formadoras: 

 Estabelecimentos de ensino superior públicos, particulares e cooperativas; 

 Centros de formação profissional de gestão directa ou participada do IEFP; 

 Entidades formadoras acreditadas. 
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3.Modalidades de 

Educação e 

Formação para 

Adultos 
3.1 Cursos EFA 

3.2 Formações Modulares 
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1. CURSOS EFA 

Características: 

São uma oferta de educação e formação para adultos, que visa elevar os níveis de habilitação 

escolar e/ou profissional da população portuguesa adulta, através de uma oferta integrada de 

educação e formação que potencia as suas condições de empregabilidade e certifica as 

competências adquiridas ao longo da vida. Estes cursos organizam-se em torno de 5 eixos 

fundamentais, sendo eles:  

 De uma perspectiva de aprendizagem ao longo da vida; 

 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;  

 Em percursos formativos desenvolvidos de forma articulada, integrando uma 

formação de base e uma formação tecnológica ou apenas uma destas;  

 Num modelo de formação modular, tendo por base os referenciais de 

formação que integram o Catálogo Nacional de Qualificações; 

  No desenvolvimento de uma formação centrada em processos reflexivos e de 

aquisição de competências, através "Portefólio reflexivo de aprendizagens". 

 
 

Destinatários: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Entende-se por formação a tempo integral aquela que é desenvolvida em período 

equivalente à duração diária de trabalho prestado, correspondente para este efeito a 7 

horas/dia. 
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Cursos EFA – Nível Básico: 

 

 

 

Notas: 

a) No caso de cursos EFA que sejam desenvolvidas apenas em função de uma das 

componentes de formação, são consideradas as cargas horárias associadas 

efectivamente à componente de formação de base ou tecnológica, respectivamente, 

acrescidas do módulo «aprender com autonomia». 

b) A duração mínima da formação de base é de 100 horas, bem como da formação 

tecnológica; 

c) Inclusão obrigatória de uma língua estrangeira, com carga horária máxima de 50 horas 

para o nível B2 (6ºano), e de 100 horas para o nível B3 (9ºano); 

d) Acresce, obrigatoriamente, 120 horas de formação prática em contexto de trabalho, 

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 é ajustado (em termos de duração) em resultado do processo de 

RVCC, sempre que aplicável. 
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Cursos EFA – Nível Secundário: 

Nível Secundário e nível 3 de formação: 

 

 

 

Notas:  

a) No caso de cursos EFA que sejam desenvolvidos apenas em função da componente de 

formação tecnológica, são consideradas as cargas horárias associadas a essa 

componente de formação, acrescidas da área de PRA e de formação práticas em 

contexto de trabalho quando obrigatória; 

b) A duração mínima da formação de base é de 100 horas, bem como da formação 

tecnológica; 

c) As 210 horas de formação práticas em contexto de trabalho são obrigatórias para as 

situações previstas no nível básico. 

d) Sempre que se trate de um adulto que frequente a formação em regime não contínuo, 

o cálculo deve ser feito tendo em conta sessões de três horas a cada duas semanas de 

formação, para horário laboral de três horas, de 4 em 4 semanas, para horário pós-

laboral. A duração mínima da área de PRA é de dez horas. 

e) O número de horas dos percursos flexíveis será ajustado (em termos de duração) em 

resultado do processo de RVCC. 
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Nível Secundário e de habilitação escolar: 

 

 

 

Notas: 

a) A duração mínima de formação de base é de 100 horas; 

b) Sempre que se trate de um adulto que frequente a formação em regime não contínuo, 

o cálculo deve ser feito tendo em conta as sessões de três horas a cada duas semanas 

de formação, para horário laboral e três horas, de 4 em 4 semanas, para horário pós-

laboral. A duração mínima de área de PRA é de 10 horas. 

c) Na formação base, correspondendo a 1.100 horas, poderá ainda acrescer 50 e 100 

horas correspondentes às UFCD de língua estrangeira, caso o adulto revele 

particulares carências neste domínio.  

d) O número de horas dos percursos flexíveis será ajustado (em termos de duração) em 

resultados do processo de RVCC. 

 

Certificação: 

 Para efeitos de certificação conferida pela conclusão de um curso EFA, o formando 

deve obter uma avaliação com aproveitamento em todas as componentes (de base, 

tecnológica e práticas em contexto de trabalho) do seu percurso formativo. 
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Entidades Formadoras: 

 Diferentes entidades formadoras acreditadas (autarquias, empresas, sindicatos, 

associações de âmbito cultural, empresarial, sectorial, municipal e de desenvolvimento 

local); 

 Estabelecimentos de ensino básico e secundário; 

 Institutos Particulares de Solidariedade Social (IPSS); 

 Centros de formação profissional do IEFP. 
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2. FORMAÇÕES MODULARES 

Características: 

 São capitalizáveis para a obtenção de uma qualificação prevista no Catálogo Nacional 

de Qualificações (CNQ); 

 Permitem a criação de percursos flexíveis de duração variada. 

 

Destinatários: 

 

 

 

Acesso: 

 

 

  

Notas:  

a) As habilitações escolares exigidas para desenvolver uma UFCD comum a dois 

referenciais com percursos de nível diferente devem ser as mínimas; por exemplo, 

para UFCD comuns a percursos de nível básico e de nível secundário, deve ser 

considerada a condição de acesso de nível básico; 
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b) O acesso a UFDC inseridas em percursos de nível secundário exige uma habilitação 

escolar de, pelo menos, o 3ºciclo do ensino básico, o que não inibe o acesso a 

indivíduos com habilitações superior; 

c) É possível uma entidade ministrar um curso de formação modular integrando UFCD de 

percursos de nível básico e secundário. Nesse caso, deve ser considerada a condição 

de acesso definida para as UFCD integradas num percurso de nível secundário. 

 

Duração: 

 A duração de um curso de formação modular pode variar entre 25 e 600 horas.  

 

Certificação: 

 Conclusão com aproveitamento de um curso EFA; 

 Conclusão com aproveitamento de uma ou mais unidades de competência ou de 

formação de curta duração de um curso EFA, mas que não permitem a conclusão do 

mesmo; 

 Conclusão com aproveitamento de uma formação modular (discrimina todas as 

UC/UFCD concluídas com aproveitamento). 

 

Entidades formadoras: 

 Estabelecimentos de ensino básico e secundário, 

 Centros de formação profissional do IEFP; 

 Entidades formadoras acreditadas. 
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4.Outras vias de 

conclusão do nível 

secundário 
4.1. Decreto-Lei 357/2007 
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4.1. DECRETO-LEI 357/2007 

Objectivos: 

 Criar uma resposta de conclusão e certificação adaptada a indivíduos com idade igual 

ou superior a 18 anos com percurso de ensino secundário incompletos reforçando, a 

flexibilidade de soluções e a sua acessibilidade. 

 

Destinatários: 

 A todos os candidatos que frequentaram cursos do ensino secundário com planos de 

estudos já extintos (desde 1967) ou em processos de extinção; 

 A todos os candidatos que pretendam concluir os seus cursos, completando as 

disciplinas em falta, até um máximo de 6 disciplinas/ano com classificação inferior a 10 

valores. 

 

Operacionalização: 

 

 

 

Entidades associadas: 

 Centros de Novas Oportunidades; 

 Escolas Públicas e privadas com cursos do ensino secundário; 

 Entidades formadoras que promovam Unidades de Formação de Curta Duração (UFCD) 

relativas aos referenciais de formação de nível secundário, inscritos no Catálogo 

Nacional de Qualificações (CNQ). 
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5. Áreas de Educação 

e Formação 
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Código Áreas de Formação 

 

010 

080 

090 

140 

141 

142 

149 

 

210 

211 

212 

213 

214 

215 

219 

220 

221 

222 

223 

224 

229 

310 

320 

321 

322 

 

Programas de Base 

Alfabetização 

Desenvolvimento Pessoal 

Formação de professores/formadores e ciências da educação 

Formação de professores e formadores 

Ciências da educação 

Formação de professores/formadores e ciências da educação  

 

Artes 

Belas Artes 

Artes do Espectáculo 

Audiovisuais e produção dos media 

Design 

Artesanato 

Artes – Programas não classificados noutra área de formação 

Humanidades 

Religião e teologia 

Línguas e literatura estrangeiras 

Língua e literatura materna 

Filosofia, história e ciências afins 

Humanidades – programas não classificados noutra área de formação 

Ciências sociais e do comportamento 

Informação e jornalismo 

Jornalismo 

Biblioteconomia, arquivo e documentação 
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329 

340 

341 

342 

343 

344 

345 

346 

347 

349 

380 

420 

440 

460 

480 

481 

482 

489 

520 

521 

522 

523 

524 

525 

529 

540 

 

Informação e jornalismo  

Ciências Empresariais 

Comércio 

Marketing e Publicidade 

Finanças, banca e seguros 

Contabilidade e fiscalidade 

Gestão e administração 

Secretariado e trabalho administrativo 

Enquadramento na organização/empresa 

Ciências empresariais* 

Direito 

Ciências da Vida 

Ciências físicas 

Matemática e estatística 

Informática 

Ciências informáticas 

Informática na óptica do utilizador 

Informática* 

Engenharia e técnicas afins 

Metalurgia e metalomecânica 

Electricidade e energia 

Electrónica e automação 

Engenharia química 

Construção e reparação de veículos a motor 

Engenharia e técnicas afins* 

Indústrias transformadoras 
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541 

542 

543 

544 

549 

580 

581 

582 

589 

620 

621 

622 

623 

624 

629 

640 

720 

721 

722 

723 

724 

729 

760 

761 

762 

769 

 

Indústrias alimentares 

Têxtil, vestuário, calçado e couro 

Materiais (madeira, cortiça, papel, plástico, vidro e outros) 

Indústrias extractivas 

Indústrias transformadoras* 

Arquitectura e construção 

Arquitectura e urbanismo 

Construção civil 

Arquitectura e construção* 

Agricultura, silvicultura e pescas 

Produção agrícola e animal 

Floricultura e jardinagem 

Silvicultura e caça 

Pescas 

Agricultura, silvicultura e pescas* 

Ciências veterinárias 

Saúde 

Medicina 

Serviços de saúde 

Enfermagem 

Ciências dentárias 

Saúde* 

Serviços Sociais 

Serviço de apoio a crianças e jovens 

Trabalho social e orientação 

Serviços sócias* 
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810 

811 

812 

813 

814 

815 

819 

840 

850 

860 

861 

862 

863 

869 

999 

 

 

Serviços pessoais 

Hotelaria e restauração 

Turismo e lazer 

Desporto 

Serviços ao domicílio 

Cuidados de beleza 

Serviços pessoais* 

Serviços de transporte 

Protecção do ambiente 

Serviços de segurança 

Protecção de pessoas e bens 

Segurança e higiene do trabalho 

Segurança militar 

Serviços de segurança* 

Desconhecido ou não especificado 
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6. Apoio a adultos 

com Necessidades 

Educativas Especiais 

(NEE) 
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6. APOIO A ADULTOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS (NEE) 

Perguntas e Respostas 

 

1 – O que é o QREN? 

O QREN define as orientações fundamentais para a utilização nacional dos fundos 

comunitários no período compreendido entre 2007 e 2013. 

 A prossecução do objectivo de desenvolvimento da política comunitária de coesão económica 

e social, que está subjacente ao QREN, concretiza-se através de diversos Programas 

Operacionais (PO), temáticos, regionais, de assistência técnica e de cooperação territorial. 

 

2 – Qual dos Programas Operacionais, terá mais interesse para o público-alvo, que 

normalmente recorre aos serviços do Instituto Nacional para a Reabilitação? 

Tendo em conta a natureza da missão do Instituto Nacional para a Reabilitação e o público-

alvo que normalmente procura os serviços deste organismo, - pessoas com deficiência ou 

incapacidade que apresentam dificuldades de inserção designadamente no meio educativo, 

social e profissional, seus familiares, organizações não governamentais relacionadas com a 

área da deficiência e até mesmo entidades empregadoras interessadas em contratar pessoas 

com deficiência - o Programa Operacional cujos objectivos, melhor se compatibilizam com os 

deste Instituto, é o Programa Operacional de Potencial Humano (POPH).  

 

3 – Quais são as principais prioridades do POPH e como se encontra estruturado? 

A Agenda Operacional para o Potencial Humano, congrega um conjunto de intervenções, 

visando a promoção das qualificações escolares e profissionais dos portugueses, a promoção 

do emprego, bem como as condições para a valorização da igualdade do género, reabilitação e 

reinserção social e profissional. 
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Estes objectivos são concretizados através de várias tipologias de intervenção, cada uma 

regulamentada pelo respectivo regulamento específico, cuja consulta se aconselha através do 

sitio do programa – www.poph.qren.pt, e distribuídas por 10 eixos prioritários. 

 

4 – Como posso obter informações sobre as diversas intervenções de cada eixo prioritário, 

acções elegíveis, entidades beneficiárias, prazos e registo de candidatura, etc. ? 

Através de consulta do site, acima indicado, tendo em atenção os prazos fixados para 

apresentação de candidaturas, e possível alargamento dos mesmos, bem como a abertura de 

novos concursos. 

Alerta-se ainda para o facto de que as propostas de candidatura aos POPH, deverem ser 

apresentadas por região, através de formulário electrónico, disponível através do Sistema 

Integrado de Informação do Fundo Social Europeu (SIIFSE) – no sítio http://siifse.igfse.pt. 

Neste sítio terá de efectuar um registo prévio, optando pelo menu “Pedir palavra passe” e 

preencher o formulário com os dados de identificação solicitados. Após a sua confirmação, o 

sistema disponibilizará, o nome de utilizador e a palavra passe que permitirá por sua vez, 

preencher o formulário de candidatura às intervenções pretendidas. 

Com vista a facilitar o preenchimento de alguns formulários de candidatura o sítio indicado, 

disponibiliza manuais de utilizador, acedendo ao tema “Sistema de Informação”. 

Para esclarecimento de dúvidas relativas ao enquadramento do seu projecto nos Programas 

co-financiados pelo Fundo Social Europeu, pode contactar o Instituto de Gestão do Fundo 

Social Europeu, IP, cujo endereço electrónico é o www.igfse.pt. 

 

5 – Existe alguma tipologia de intervenção especificamente vocacionada para a formação 

profissional, de pessoas com deficiência, que dada a natureza da sua incapacidade, as 

impeçam de aceder a estruturas formativas regulares? 

Sim, os apoios concedidos no âmbito da tipologia de Intervenção 6.2 “Qualificação das pessoas 

com deficiência e Incapacidades” do eixo 6 – “Cidadania, Inclusão e Desenvolvimento Social”, 

têm como objectivo promover acções que visem a aquisição e o desempenho de competências 

profissionais com vista à empregabilidade das pessoas com deficiência, orientadas para o 

exercício de uma actividade no mercado de trabalho. 

http://www.poph.qren.pt/
http://siifse.igfse.pt/
http://www.igfse.pt/
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As acções de informação, avaliação e orientação profissional, destinam-se a pessoas com 

deficiência, com idade mínima para prestar trabalho, desde que inscritos e encaminhados 

pelos Centros de Emprego. Têm acesso aos apoios concedidos no âmbito destas acções, as 

entidades formadoras certificadas e credenciadas pelo IEFP, como Centros de Recursos. 

As acções de formação inicial, destinam-se a pessoas com deficiência, com idade mínima para 

prestar trabalho, que pretendam ingressar no mercado de trabalho e não possuam habilitação 

profissional compatível. Podem ser acções que face à sua estrutura e conteúdos sejam ou não, 

passíveis de enquadramento, no âmbito do Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ), desde 

que sejam desenvolvidas por estruturas especificamente vocacionadas para a área da 

deficiência por as pessoas face à natureza da sua incapacidade, não reunirem condições para 

aceder a ofertas formativas das estruturas regulares. 

As acções de formação contínua, que se destinem a pessoas com deficiência, empregadas ou 

desempregadas, mas que pretendam melhorar as respectivas qualificações. Podem ser acções 

que face à sua estrutura e conteúdos sejam ou não, passíveis de enquadramento, no âmbito 

do CNQ, desde que sejam desenvolvidas por estruturas especificamente vocacionadas para a 

área da deficiência, por as pessoas face à natureza da sua incapacidade, não reunirem 

condições para aceder a ofertas formativas das estruturas regulares. 

Têm acesso aos apoios concedidos no âmbito destas acções de formação, as entidades 

formadoras certificadas, com estruturas especificamente vocacionadas para a área da 

deficiência. 

 

6 - Sendo um jovem com deficiência, em que termos posso beneficiar de outros apoios 

educativos e formativos, concedidos através do referido Programa Operacional? 

No âmbito da Tipologia de Intervenção 1.2 “Cursos profissionais” do eixo 1 – “Qualificação 

Inicial de Jovens”– podem aceder aos cursos aí previstos, independentemente da idade, 

pessoas com deficiência. 

Na presente tipologia são elegíveis: 

- Cursos profissionais autorizados pelo Ministério da Educação (ME), que atribuam diplomas 

equivalentes ao diploma do ensino secundário regular e um certificado profissional de nível III; 
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- Cursos de formação profissional na área de Hotelaria, Restauração e Turismo; 

- Podem ainda ser objecto de apoio cursos vocacionais, cujos planos de estudo tenham sido 

ajustados pelo ME, com duração de 3 anos, que atribuam diploma de escolaridade básica e 

certificado de competência profissional de nível II, destinados a jovens que tenham concluído 

o 2º ciclo, do ensino básico e manifestem aptidão por áreas artísticas. 

São as escolas profissionais, públicas ou privadas, estabelecimentos de ensino particular ou 

cooperativo, escolas secundárias e escolas de turismo, que podem aceder ao financiamento 

destas ofertas formativas.  

 Estas ofertas formativas integram-se na Plataforma Novas Oportunidades e podem ser 

consultadas através do sítio – www.novasoportunidades.gov.pt . 

 

7 – Prevê o POPH, algum tipo de apoio no domínio do processo de reconhecimento, validação 

e certificação de competências (RVCC) e ofertas de educação e formação de adultos com 

deficiência, que pretendam concluir percursos incompletos de educação e formação? 

A Tipologia de Intervenção 2.1 “RVCC” do eixo 2 – “Adaptabilidade e Aprendizagem ao Longo 

da Vida” – visa apoiar os Centros Novas Oportunidades, legalmente constituídos, no 

desenvolvimento dos processos de acolhimento, diagnóstico e encaminhamento dos 

candidatos, para as respostas de qualificação mais adequadas ao público alvo, bem como o 

desenvolvimento dos processos de RVCC, no quadro do modelo adoptado. 

Na medida em que os Centros Novas Oportunidades e outras entidades formadoras 

certificadas, devem integrar pessoas com deficiência, mediante o cumprimento de 

determinados requisitos, nos termos do Despacho nº 29176/2007, de 21 de Dezembro, logo 

também estas pessoas, indirectamente, beneficiarão do apoio que for atribuído àquelas 

entidades.  

De igual forma, se encontra contemplado, o apoio aos Cursos de Educação e Formação de 

Adultos (EFA), fundamentados na Plataforma Novas Oportunidades, através da Tipologia de 

Intervenção 2.2, do mesmo eixo. 

Convém realçar ainda que no âmbito da tipologia de intervenção 2.4 – “Reequipamento e 

consolidação da rede de centros de formação”, do mesmo eixo, são contemplados apoios para 

http://www.novasoportunidades.gov.pt/
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aquisição de equipamento e obras nos espaços, especialmente em entidades que integrem 

Centros Novas Oportunidades. 

 

8 – Para as pessoas com deficiência, detentoras de formação académica superior, que acções o 

POPH, poderá oferecer? 

Assumindo à partida, que a incapacidade de algumas pessoas nalgum domínio da vida, não 

seja impeditivo de apresentarem, capacidades intelectuais normais e até acima da média, 

julga-se que do ponto de vista do principio da não discriminação, as pessoas com deficiência 

têm direito a beneficiar das mesmas oportunidades de promoção académica e cientifica, em 

função do respectivo mérito.  

O Eixo Prioritário 4 – “Formação Avançada” – tem como objectivo principal a superação do 

atraso científico e tecnológico português, através da formação e integração profissional dos 

recursos humanos altamente qualificados, assim como o alargamento da base social dos 

estudantes do ensino superior, com vista ao aumento do número de diplomados. 

Assim, as intervenções neste eixo prendem-se com as seguintes acções: 

 – Bolsas de formação avançada (de doutoramento e pós doutoramento) – da tipologia de 

intervenção 4.1, cuja entidade beneficiária é a Fundação para a Ciência e Tecnologia I.P.   

- Promoção do Emprego Cientifico, da tipologia de intervenção 4.2, cujas acções se destinam a 

investigadores que tenham obtido o grau de doutorados há mais de três anos. A entidade 

beneficiária é a Fundação acima referida. 

- Bolsas e Programas para Estudantes do Ensino Superior, inseridas da tipologia de intervenção 

4.3, consubstanciadas em bolsas de estudo e de mérito para estudantes do ensino superior. 

A entidade beneficiária destas bolsas é a Direcção Geral do Ensino Superior. 

 

9- Que medidas de apoio se podem esperar do POPH, quanto à integração profissional das 

pessoas com deficiência, empregadas ou que pretendam criar o próprio emprego? 

No âmbito da tipologia de intervenção 6.3 – “Apoio à Mediação e Integração das Pessoas com 

Deficiência” - do eixo 6,  dedicado à temática da “Cidadania, Inclusão e Desenvolvimento 

Social”, o acompanhamento das pessoas com deficiência empregadas, desenvolve-se 
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nomeadamente no apoio ao emprego protegido, teletrabalho, atribuição de ajudas técnicas, 

apoio às empresas para adaptação dos postos de trabalho e acções de promoção de 

acessibilidade em meio empresarial, bem como o apoio ao emprego por conta própria. 

A entidade beneficiária dos apoios às citadas acções é o IEFP, pelo que é aos Centros de 

Emprego desse Instituto que os destinatários das mesmas -  pessoas com deficiência com 

idade legal para prestar trabalho, entidades empregadoras, do sector privado, cooperativo e 

da administração local - se devem dirigir, no sentido de obter mais informações. 

 

10 – No caso de uma empresa pretender apostar na contratação de pessoas com deficiência, 

que apoios, poderá encontrar no âmbito do POPH? 

Para além dos apoios referidos no número acima, o Eixo prioritário 5 – “Apoio ao 

Empreendedorismo e à Transição para a Vida Activa” - a tipologia de intervenção 5.1 , tem 

como objectivo estimular o emprego dos cidadãos que encontram maiores dificuldades de 

inserção sócio profissional , dada a sua posição de desvantagem relativa ao mercado de 

trabalho. Nessa medida pretende-se conceder apoios à contratação e a iniciativas locais de 

emprego, através do IEFP, cujos destinatários podem ser pessoas colectivas de direito privado, 

jovens com ensino secundário completo, à procura do primeiro emprego e desempregados. 

 

11 – Sendo uma Organização Não Governamental, no domínio da reabilitação das pessoas com 

deficiência, de que acções  poderá beneficiar, no âmbito do POPH? 

No caso desse organismo desenvolver a sua actividade na área da reabilitação, a tipologia de 

intervenção 6.4 –“ Qualidade dos Serviços e Organizações”, do eixo 6 sobre “Cidadania, 

Inclusão e Desenvolvimento Social - tem um carácter complementar e estruturante em 

matéria de qualidade da intervenção das equipas técnicas das entidades públicas e privadas, 

que desenvolvam projectos de reabilitação. Neste domínio são elegíveis acções de formação 

dirigias a técnicos e profissionais de reabilitação profissional. A instrução das candidaturas a 

estas acções compete ao IEFP. 

Constitui ainda objectivo da presente tipologia, a melhoria do desempenho e certificação de 

organizações que desenvolvam a sua actividade, no âmbito da prestação de serviços às 

pessoas com deficiência, através da atribuição de um certificado de qualidade. 



33 
 

Pelo que, neste caso, são elegíveis acções de consultadoria que visam conferir uma certificação 

de qualidade às organizações que trabalham na área da deficiência. A análise dos requisitos 

formais de acesso ao financiamento destas acções, compete ao Secretariado Técnico do POPH, 

mediante parecer prévio do INR, I.P., sobre a candidatura apresentada.  

Porquanto, podem aceder a estes incentivos, organismos com ou sem fins lucrativos, que 

desenvolvam a sua actividade no sector da reabilitação. 

 

Legislação aplicável: 

 Decreto-lei nº 312/2007, de 17 de Setembro, alterado e republicado pelo decreto-lei nº 

74/2008, de 22 de Abril de 2008 – define o modelo de governação do QREN e dos Respectivos 

Programas Operacionais (PO). - Perguntas 1, 3 e 4. 

 Decreto Regulamentar nº 84-A/2007 de 10 de Dezembro, rectificado pelas Declarações de 

Rectificação nº 3/2008, de 30 de Janeiro e nº 5-A/2008, de 8 de Fevereiro, respectivamente – 

estabelece o regime geral de aplicação do Fundo Social Europeu (FSE), aos PO por aquele 

financiados, designadamente, o PO Potencial Humano, o PO Assistência Técnica do FSE e os PO 

Regionais das Regiões Autónomas. - Perguntas 1, 3 e 4. 

 Despacho nº 18360/2008 de 9 de Julho, publicado no DR. II S. nº 131, – anexa regulamento 

específico da tipologia de intervenção 6.2 -  Pergunta 5 

 Despacho nº 18224/2008 de 8 de Julho, publicado no DR II S. nº 130, anexa regulamento 

específico da tipologia de intervenção 1.2 - Pergunta 6 

 Despacho nº 18229/2008 de 8 de Julho, publicado no DR II S. nº 130, anexa regulamento 

específico da tipologia de intervenção 2.1 - Pergunta 7 

 Despacho nº 18227/2008 de 8 de Julho, publicado no DR II S. nº 130, anexa regulamento 

específico da tipologia de intervenção 2.2 - Pergunta 7 

 Despacho nº 18370/2008 de 9 de Julho, publicado no DR II S. nº 131, anexa regulamento 

específico da tipologia de intervenção 4.1 - Pergunta 8 
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 Despacho nº 18368/2008 de 9 de Julho, publicado no DR II S. nº 131, anexa regulamento 

específico da tipologia de intervenção 4.2 - Pergunta 8 

 Despacho nº 18367/2008 de 9 de Julho, publicado no DR II S. nº 131, anexa regulamento 

específico da tipologia de intervenção 4.3 - Pergunta 8 

 Despacho nº 18234/2008 de 8 de Julho, publicado no DR II S. nº 130, anexa regulamento 

específico da tipologia de intervenção 6.3 - Pergunta 9 

 Despacho nº 18233/2008 de 8 de Julho, publicado no DR II S. nº 130, anexa regulamento 

específico da tipologia de intervenção 5.1- Pergunta  10 

 Despacho nº 18364/2008 de 9 de Julho, publicado no DR II S. nº 131, anexa regulamento 

específico da tipologia de intervenção 6.4 - Pergunta  11 

  

 
 


