
 

Processo de Reconhecimento, Vali-
dação e Certificação de Competências 
Escolares e Profissionais: 
 

O Sistema Nacional de RVCC dá-lhe a possibili-
dade de reconhecer, validar e certificar os 
conhecimentos  e as competências  resultantes 
da experiência que adquiriu em diferentes con-
textos ao longo da sua vida.  

 

Destinatários 

RVCC Escolar: 

- Quem não concluiu o 9º ou 12º ano de 
escolaridade e que tenha adquirido conhe-
cimentos e competências, através da 
experiência em diferentes contextos, que 
possam ser formalizadas numa certifica-
ção escolar. 

 

RVCC PRO: 

- Com experiência profissional nas 
áreas de cozinha, mesa e bar; 

- Sem carteira profissional ou que 
queira aumentar a sua categoria pro-
fissional 
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Modalidade de Frequência: 
 

- Presencial: A avaliação é contínua.  
Nesta modalidade, será integrado numa turma e 
ficará sujeito ao dever de assiduidade; 

- Não Presencial: Estará sujeito à realização de 
provas de avaliação em épocas próprias.  
Esta modalidade proporcionar-lhe-á maior autono-
mia em termos de aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 Vias de Conclusão do Ensino Secundário: 
Decreto-Lei 357/2007, de 29 de Outubro 
Candidatos que tenham frequentado, sem concluir , 
planos de estudo já extintos (até 6 disciplinas/ ano 
em falta para concluir o 12º ano). 

 

Opções: 

- Exames às disciplinas em falta; 
- Exames a disciplinas de substituição; 

- Formação modular certificada de nível 3 (50h por 
cada disciplina em falta). 

 

 

Exemplos de ofertas de Educação e Formação  
 

Cursos EFA  

Os cursos de Educação e Formação de Adultos desenvol-
vem-se segundo percursos de dupla certificação ou ape-
nas de certificação escolar. Estes cursos dão-lhe a possibi-
lidade de adquirir habilitações escolares e/ou profissionais, 
com vista a uma (re)inserção ou progressão no mercado de 
trabalho.  

Dupla Certificação: 12º ano + Certificação Profissional 

Ou... 

Certificação Escolar: Diploma do 12º ano 

 Tipo A (candidatos com o 9º ano) - 1150h de formação 

 Tipo B (candidatos com o 10º ano) - 625h de formação 

 Tipo C (candidatos com o 11º ano)  - 315h de formação 

 

Funcionamento: Horário laboral e pós- laboral 

 


Ensino Recorrente (por Módulos Capitalizá-
veis):  
 

Aquisição de conhecimentos e competências ao nível do 
Ensino Secundário, permitindo a obtenção de um certificado 
e de um diploma  escolar de 12º ano, equivalentes aos con-
feridos pelo ensino diurno. 
 

Fases de Intervenção dos Centros 
Novas Oportunidades 
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Processo 
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Missão dos Centros de Novas  
Oportunidades 

Assegurar a todos os cidadãos, maiores de 18 anos, 
a possibilidade de se candidatarem a uma qualifica-
ção escolar, de Nível Básico ou Secundário, e profis-
sional, respeitando e valorizando o seu perfil indivi-
dual. 

Agência Nacional para a Qualificação 


