
  
Mestrado em Ciências da Educação 

 
Tema : Educação e formação de jovens e adultos pouco escolarizados 

 
O Processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências na (re) definição de 
trajectórias de desenvolvimento pessoal, social e profissional. 

 
Objectivo: Compreender de que forma o Processo de Reconhecimento, Validação e Certificação 
de Competências influencia a definição por parte do adulto de projectos de desenvolvimento 
pessoal, social e profissional. 
 
Recolha de dados, através de contacto telefónico a um conjunto aleatório de candidatos já 
certificados pelo Centro, relativos ao cumprimento dos projectos definidos no PDP dos 
candidatos. 
 
 
1.Recorda-se dos projectos que definiu no seu PDP? 
 
1.1.Sim    X   1.2. Não  
 
1.1.1.Quais foram? 
 
“Já foi há algum tempo...deixe ver...era de auxiliar  de acção educativa.” 
 
2. Está a frequentar ou já frequentou as formações /cursos definidos no seu PDP? 
 
2.1 Sim      2.2. Não  X  
 
Se sim, Quais? 
 

 
Se não, Porquê? 
 
“Até agora não tem havido oportunidade...estou a trabalhar e a pessoa que ficava com o meu 
filho já não pode. O curso era em Ranholas e não tinha transporte. Inglês também não porque 
não posso ir à noite, trabalho e não tenho quem me fique com o meu filho.” 
 
3. Já tinha ideia dos projectos a definir ou essa ideia surgiu apenas no momento do 
preenchimento do PDP? 
 
3.1. Já tinha ideia antes do PDP                            
 
3.2. A ideia surgiu no preenchimento do PDP   X  

 
4. Qual a razão da escolha dos projectos formativos que definiu no seu PDP? 
 



 “Eu já tinha o curso de auxiliar educativa  e era melhor para mim tirar esse curso para ser técnica. O 
Inglês era para aprender. Eu gostava de aprender Inglês e a Drª disse-me que o podia fazer no Centro”. 
 
5. Porque razão não definiu Projectos pessoais/sociais no seu PDP? 
 
““Não sei…foi à última da hora para concluir a apresentação e eram ideias que já tinha em mente” 
 

6. Que utilidade teve para si a elaboração do seu PDP? 
 
“Eu acho que sim…foi importante. ” “Não consegui fazer nada  mas tenho as ideias, mas não deu...”não 
deu na altura quando me chamaram para o Inglês e agora também não posso porque estou grávida.” 



  
Mestrado em Ciências da Educação 

 
Tema : Educação e formação de jovens e adultos pouco escolarizados 

 
O Processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências na (re) definição de 
trajectórias de desenvolvimento pessoal, social e profissional. 

 
Objectivo: Compreender de que forma o Processo de Reconhecimento, Validação e Certificação 
de Competências influencia a definição por parte do adulto de projectos de desenvolvimento 
pessoal, social e profissional. 
 
Recolha de dados, através de contacto telefónico a um conjunto aleatório de candidatos já 
certificados pelo Centro, relativos ao cumprimento dos projectos definidos no PDP dos 
candidatos. 
 
 
1.Recorda-se dos projectos que definiu no seu PDP? 
 
1.1.Sim    X   1.2. Não  
 
1.1.1.Quais foram? 
 
“Era uma casa nova, abrir um negócio e acho que foi tudo!” 
“Ahh...também era concluir o 12º ano...” 
 
2. Está a frequentar ou já frequentou as formações /cursos definidos no seu PDP? 
 
2.1 Sim    X  2.2. Não   
 
Se sim, Quais? 
 
“Sim...o EFA, mas desisti!” 
Não frequentei logo o  Inglês e as Tic porque começou logo o EFA” 
 
Se não, Porquê? 
 
“Ah...também era concluir o 12º ano. Sim...o EFA, mas desisiti! 
Ainda estive no EFA escolar mas não chegou a 1 mês e tive de desistir por causa do trabalho...não dá... 
os horários de trabalho são muito grandes. Eu trabalho até às 20h, 21h...não dava para ir às aulas...e 
como as coisas estão, não dá para arranjar problemas no trabalho. Não frequentei o Inglês e as TIC 
porque começou logo o EFA”. 
 
3. Já tinha ideia dos projectos a definir ou essa ideia surgiu apenas no momento do 
preenchimento do PDP? 
 

3.1. Já tinha ideia antes do PDP                          X “Sim, queria ver se conseguia fazer  o                       
12º ano” 

 



3.2. A ideia surgiu no preenchimento do PDP  
 
4. Qual a razão da escolha dos projectos formativos que definiu no seu PDP? 
 
“O objectivo era  conseguir o “empurrãozinho”para continuar a estudar. Era concluir o 9º ano para ver se 
depois conseguiao 12º ano. Mas fui obrigado a desistir. Não cheguei a estar um mês no EFA, como lhe 
disse, mas os horários de trabalho que uma pessoa tem..ainda mais com a crise...não dá!” 
 
5. Porque razão não definiu Projectos pessoais/sociais no seu PDP? 
 
“não sei…não sabia…olhe na verdade não sei! Talvez não tivessem falado nisso na altura e eu não 
pensei” 
 

6. Que utilidade teve para si a elaboração do seu PDP? 
 
“Por enquanto não consegui fazer nada...não consegui ainda fazer nada...desisti do EFA...não dá o 
horário ...e não, não abri o negócio...para já não, adiei! 
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Tema : Educação e formação de jovens e adultos pouco escolarizados 

 
O Processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências na (re) definição de 
trajectórias de desenvolvimento pessoal, social e profissional. 

 
Objectivo: Compreender de que forma o Processo de Reconhecimento, Validação e Certificação 
de Competências influencia a definição por parte do adulto de projectos de desenvolvimento 
pessoal, social e profissional. 
 
Recolha de dados, através de contacto telefónico a um conjunto aleatório de candidatos já 
certificados pelo Centro, relativos ao cumprimento dos projectos definidos no PDP dos 
candidatos. 
 
 
1.Recorda-se dos projectos que definiu no seu PDP? 
 
1.1.Sim    X   1.2. Não  
 
1.1.1.Quais foram? 
 
“Acho que sim. A nível pessoal foi continuar no meu trabalho e a nível familiar que tudo corra bem.”Agora 
que está a falar nisso....disse que queria formação modular de Inglês e rvcc 12º ano.” 
 
2. Está a frequentar ou já frequentou as formações /cursos definidos no seu PDP? 
 
2.1 Sim    X  2.2. Não    
 
Se sim, Quais? 
 
“Já fiz a formação de Inglês, acabei no dia 8 de Fevereiro. Iniciei as segundas 50 horas de Inglês mas fui 
chamada para o rvcc secundário e desisti do Inglês.” 

 
Se não, Porquê? 
 
 
3. Já tinha ideia dos projectos a definir ou essa ideia surgiu apenas no momento do 
preenchimento do PDP? 
 
 
3.1. Já tinha ideia antes do PDP                            X 
 
“Sempre tiva e ideia de fazer o 9ºano e fui tomando conhecimento ao longo do processo que podia tirar o 
12º ano, daí a escolha destes projectos”. 
 
3.2. A ideia surgiu no preenchimento do PDP     



 
4. Qual a razão da escolha dos projectos formativos que definiu no seu PDP? 
 
“Não podia fazer EFA porque tenho 2 filhos pequenos e eram muitas horas. Escolhi Inglês porque os 
meus filhos sabem Inglês e eu não sei, assim já fiquei a saber qualquer coisa. Não faz sentido a nível 
profissional, mas como é uma língua muito falada...foi mais para satisfação pessoal e não por 
necessidade para o meu trabalho. Eu sempre tive a ideia de fazer o 9º ano  e ao longo do processo fui 
tendo conhecimento que podia tirar o 12ºano . É apenas um desafio pessoal a mim própria, porque eu 
tenho o meu trabalho, sabe, tenho uma empresa minha, mas é sempre bom saber mais.” 
 
5. Porque razão não definiu Projectos pessoais/sociais no seu PDP? 
 
“Não sei. Não me lembro de ninguém me ter falado em projectos sociais e pessoais eu disse  que tinha 
uma família estável que quero continuar a ter e trabalho. Para ser feliz é tudo. É simples, não é?, mas 
para mim é o mais importante. 
 

6. Que utilidade teve para si a elaboração do seu PDP? 
 
“A nível pessoal sim, porque é interessante nós nos valorizarmos a nós próprios. A nível de trabalho, não 
me adianta muito porque eu tenho a minha empresa e não preciso do 12º ano, mas gosto de ter desafios 
novos e gosto de os cumprir....e gostei de fazer o rvcc.” 
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Tema : Educação e formação de jovens e adultos pouco escolarizados 

 
O Processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências na (re) definição de 
trajectórias de desenvolvimento pessoal, social e profissional. 

 
Objectivo: Compreender de que forma o Processo de Reconhecimento, Validação e Certificação 
de Competências influencia a definição por parte do adulto de projectos de desenvolvimento 
pessoal, social e profissional. 
 
Recolha de dados, através de contacto telefónico a um conjunto aleatório de candidatos já 
certificados pelo Centro, relativos ao cumprimento dos projectos definidos no PDP dos 
candidatos. 
 
 
1.Recorda-se dos projectos que definiu no seu PDP? 
 
1.1.Sim    X   1.2. Não  
 
1.1.1.Quais foram? 
 
“Era o 12º ano e depois lgo se vê...” ”Ah, pois, quando fiz o 9º ano, passados uns meses fiz Inglês 
Iniciação e Continuação.Só fiz informática Iniciação.” 
 
2. Está a frequentar ou já frequentou as formações /cursos definidos no seu PDP? 
 
2.1 Sim    X  2.2. Não   
 
Se sim, Quais? 
 
...” ”Ah, pois, quando fiz o 9º ano, passados uns meses fiz Inglês Iniciação e Continuação.Só fiz 
informática Iniciação.” 
 
Se não, Porquê? 
 
 
3. Já tinha ideia dos projectos a definir ou essa ideia surgiu apenas no momento do 
preenchimento do PDP? 
 
3.1. Já tinha ideia antes do PDP                            
 
3.2. A ideia surgiu no preenchimento do PDP   X “Foi sugestão da Drª” 

 
4. Qual a razão da escolha dos projectos formativos que definiu no seu PDP? 
 



“Eu queria continuar a estudar e disseram-me que precisava de línguas e eu, sinceramente, nas línguas é 
tudo muito vago. Então a Drª sugeriu o Inglês e fiz TIC também. Eu pensava acabar o 9º ano e no fim 
achei que até podia tentr o 12º ano e, quem sabe, continuar a estudar se a cabeça der.” 
 
5. Porque razão não definiu Projectos pessoais/sociais no seu PDP? 
 
“O meu projecto é fazer uma coisa de cada vez. O meu projecto é fazer o 12º ano e depois, se tiver 
cabeça, arranjar uma professora para me preparar para a universidade.”” 
 

6. Que utilidade teve para si a elaboração do seu PDP? 
 
“Fui sempre prejudicado por causa de subir na carreira, porque tinha o 9ºano incompleto. Neste momento 
não subi, estou de “maõs atadas”, porque eu sou funconário público e sabe, está tudo estagnado. 
Foi importante porque queria estudar para não ser prejudicado mais no trabalho e quando fui à escola, 
sabe, eu fui aluno dessa escola há 20 anos atrás..., eu fui saber o que tinha de fazer pra acabar o 9º ano 
e isso foi útil. 
No meu trabalho não preciso de Inglês, mas é sempre bom saber e, às vezes, quando faço piquete, 
encontramos turistas em Sintra que perguntam coisas. Até costumo treinar com os meus colegas para 
não me esquecer do que aprendi...às vezes, á hora do almoço,pomo-nos a falar em Inglês. A informática 
também não uso no meu trabalho, mas hoje é bom saber de computadores, há computadores por todo o 
lado e, quem sabe, se algum dia subir na carreira, posso fazer um trabalho diferente.”  



  
Mestrado em Ciências da Educação 

 
Tema : Educação e formação de jovens e adultos pouco escolarizados 

 
O Processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências na (re) definição de 
trajectórias de desenvolvimento pessoal, social e profissional. 

 
Objectivo: Compreender de que forma o Processo de Reconhecimento, Validação e Certificação 
de Competências influencia a definição por parte do adulto de projectos de desenvolvimento 
pessoal, social e profissional. 
 
Recolha de dados, através de contacto telefónico a um conjunto aleatório de candidatos já 
certificados pelo Centro, relativos ao cumprimento dos projectos definidos no PDP dos 
candidatos. 
 
 
1.Recorda-se dos projectos que definiu no seu PDP? 
 
1.1.Sim    X   1.2. Não  
 
1.1.1.Quais foram? 
 
“Inglês e TIC e em Setembro vou começar  o EFA escolar .” 
 
2. Está a frequentar ou já frequentou as formações /cursos definidos no seu PDP? 
 
2.1 Sim    X  2.2. Não   
 
Se sim, Quais? 
 
...” Frequentei o Inglês e TIC e em Setembro vou começar o EFA escolar.” 
 
Se não, Porquê? 
 
 
3. Já tinha ideia dos projectos a definir ou essa ideia surgiu apenas no momento do 
preenchimento do PDP? 
 
3.1. Já tinha ideia antes do PDP                            X 
 
“Sim, porque  ia falando com outras pessoas que também estavam a fazer o mesmo.” 
 
3.2. A ideia surgiu no preenchimento do PDP    

 
4. Qual a razão da escolha dos projectos formativos que definiu no seu PDP? 
 



“Escolhi o Inglês porque não tinha bases  e TIC porque eu mexo no computdor , sabe, mas os programas 
eu não domino. O Excel, o Word  eu sabia porque  porque mexia neles, mas sabia pouco e não me sentia 
à vontade.” 
 
5. Porque razão não definiu Projectos pessoais/sociais no seu PDP? 
 
“Sabe, o meu pai faleceu há 4 meses, ele ocupava-me muito e eu não tinha tempo para mais nada.” 
 

6. Que utilidade teve para si a elaboração do seu PDP? 
 
“Foi muito útil...eu não esperava iniciar tão rapidamente  e mal acabo o rvcc (básico), chamam-me para 
ter Inglês  e TIC.” 
“Já estou inscrita para começar  o EEFA ““Estou a atingir todos os objectivos propostos e estou muito feliz 
por isso.” “ Ainda não consegui evoluir no emprego, mas ....estou mais à-vontade com as máquinas que 
são informatizadas.” 



  
Mestrado em Ciências da Educação 

 
Tema : Educação e formação de jovens e adultos pouco escolarizados 

 
O Processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências na (re) definição de 
trajectórias de desenvolvimento pessoal, social e profissional. 

 
Objectivo: Compreender de que forma o Processo de Reconhecimento, Validação e Certificação 
de Competências influencia a definição por parte do adulto de projectos de desenvolvimento 
pessoal, social e profissional. 
 
Recolha de dados, através de contacto telefónico a um conjunto aleatório de candidatos já 
certificados pelo Centro, relativos ao cumprimento dos projectos definidos no PDP dos 
candidatos. 
 
 
1.Recorda-se dos projectos que definiu no seu PDP? 
 
1.1.Sim    X   1.2. Não  
 
1.1.1.Quais foram? 
 
“Era em termos de farmácia. Era um curso de auxiliar de farmácia no Infarmed..” 
 
2. Está a frequentar ou já frequentou as formações /cursos definidos no seu PDP? 
 
2.1 Sim      2.2. Não  X  
 
Se sim, Quais? 
 

 
Se não, Porquê? 
 
“Entretanto fui por outro caminho.” Fiz manicure, um curso de unhas de acrílico. Já conclui o 
curso na SMN´ails.O outro curso não dava, eram os transportes, gastava-se dinheiro e eu estou 
desempregada.” 
 
3. Já tinha ideia dos projectos a definir ou essa ideia surgiu apenas no momento do 
preenchimento do PDP? 
 
3.1. Já tinha ideia antes do PDP                            X 
 
“Sim, mas o curso de unhas de acrilico surgiu depois.”.” 
 
3.2. A ideia surgiu no preenchimento do PDP    

 



4. Qual a razão da escolha dos projectos formativos que definiu no seu PDP? 
 
”Porque estava desempregada e a farmácia é um ramo que dá, não é?” 
 
5. Porque razão não definiu Projectos pessoais/sociais no seu PDP? 
 
“não sei …porque não me foi pedido? …o que fiz foi os mínimos para conseguir o diploma ” 
 
6. Que utilidade teve para si a elaboração do seu PDP? 
 
“Para já não, não teve. ”É dificil  abrir uma farmácia sózinha e é preciso dinheiro e eu estou 
desmpregada” “Ainda fui chamada ao Centro para uma coisa...era para seguir mais que  o secundário, já 
não sei bem...mas não havia nada que me interessasse..” …” A famácia  é um ramo que dá , não é?, mas 
é dificil  abrir uma farmácia sózinha e é preciso dinheiro e eu estou desmpregada” 
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O Processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências na (re) definição de 
trajectórias de desenvolvimento pessoal, social e profissional. 

 
Objectivo: Compreender de que forma o Processo de Reconhecimento, Validação e Certificação 
de Competências influencia a definição por parte do adulto de projectos de desenvolvimento 
pessoal, social e profissional. 
 
Recolha de dados, através de contacto telefónico a um conjunto aleatório de candidatos já 
certificados pelo Centro, relativos ao cumprimento dos projectos definidos no PDP dos 
candidatos. 
 
 
1.Recorda-se dos projectos que definiu no seu PDP? 
 
1.1.Sim       1.2. Não     X  
 
1.1.1.Quais foram? 
 
“Não sei! Não me lembro de nada...concretamente não sei!”Ah!, Sim! ...era para fazer provas para a 
faculdade para electrónica.” 
 
 

2. Está a frequentar ou já frequentou as formações /cursos definidos no seu PDP? 
 
2.1 Sim      2.2. Não  X  
 
Se sim, Quais? 
 

 
Se não, Porquê? 
 
“Ah!, Sim! ...era para fazer provas para a faculdade para electrónica. Mas eu depois falei com uma 
senhora do Centro para fazer as provas só para o ano porque este ano não dá por causa do trabalho...do 
meu horário de trabalho. Mas para o ano  vou ter menos trabalho e então já vai dar...agora não, não é 
possível.” 
 
 
3. Já tinha ideia dos projectos a definir ou essa ideia surgiu apenas no momento do 
preenchimento do PDP? 
 
3.1. Já tinha ideia antes do PDP                            X 
 
 
3.2. A ideia surgiu no preenchimento do PDP    



 
4. Qual a razão da escolha dos projectos formativos que definiu no seu PDP? 
 
“Já quando fui para o rvcc sabia que era a área de electrónica que me interessava. O curso de electrónica 
é importante para puder continuar a crescer na área onde já trabalho e é a forma de eu puder subir na 
minha empresa.“ 
 
5. Porque razão não definiu Projectos pessoais/sociais no seu PDP? 
 
“Nem pensei nisso ...não me lembro de me terem perguntado por isso.” 
 
6. Que utilidade teve para si a elaboração do seu PDP? 
 
“Para já …já lá está o certificado de secundário no meu processo!Já actualizaram as minhas habilitações” 
Nao consigo evoluir mais no meu trabalho, nesta empresa. 
Foi útil para obter habilitações, mas para já ainda não serviu para nada…não consigo evoluir mais na 
empresa onde estou, já não consigo subir mais.  Ajudou a saber onde está o curso que quero tirar e as 
provas que tenho de fazer, mas só para o ano...” 
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O Processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências na (re) definição de 
trajectórias de desenvolvimento pessoal, social e profissional. 

 
Objectivo: Compreender de que forma o Processo de Reconhecimento, Validação e Certificação 
de Competências influencia a definição por parte do adulto de projectos de desenvolvimento 
pessoal, social e profissional. 
 
Recolha de dados, através de contacto telefónico a um conjunto aleatório de candidatos já 
certificados pelo Centro, relativos ao cumprimento dos projectos definidos no PDP dos 
candidatos. 
 
 
1.Recorda-se dos projectos que definiu no seu PDP? 
 
1.1.Sim    X   1.2. Não      
 
1.1.1.Quais foram? 
 
“De repente não sei…” Espere lá Drª…era recursos humanos e qualquer coisa coisa como higiene no 
trabalho… Mas não ficou bem definido na altura!” 
 
 

2. Está a frequentar ou já frequentou as formações /cursos definidos no seu PDP? 
 
2.1 Sim      2.2. Não  X  
 
Se sim, Quais? 
 

 
Se não, Porquê? 
 
“- “Porque tive de ir frequentar ginásio que me faz bem por causa de problemas de saúde e não avancei.  
Ainda comecei um curso na área da súde em S. Domingos de Rana mas era muito puxado e desisti.  
Ainda estive um mês…mas era muito cansativo e também dispendioso e desisiti. O trabalho e o curso era 
muito complicado para mim , andava muito cansada.”  
 
3. Já tinha ideia dos projectos a definir ou essa ideia surgiu apenas no momento do 
preenchimento do PDP? 
 
3.1. Já tinha ideia antes do PDP                            X 
 
 
3.2. A ideia surgiu no preenchimento do PDP    



 
4. Qual a razão da escolha dos projectos formativos que definiu no seu PDP? 
 
“Porque incidiam sobre o meu trabalh, era recursos humanos,  e higiene e segurança no trabalho eu 
também gostava . Eram áreas que estavam ao meu alcance que eu podia usufruir delas na minha 
empresa.  A área de saúde porque interessa-me e  queria mudar de área “ 
 
5. Porque razão não definiu Projectos pessoais/sociais no seu PDP? 
 
“Não sei …penso que escrevi qualquer coisa quando estive com a profissional e ela me entregou o 
certificado, mas não me lembro do que era. 
Está a ver o papel que preenchi?Se não escrevi nada é porque não me ocorreu nada.” 
 
6. Que utilidade teve para si a elaboração do seu PDP? 
 
 
“Sim , de certa forma exprimiu o que eu sentia no momento e durante o processo  passa-se por várias 
fases e vários momentos.  Quer dizer que houve alturas em que pensei em desistir....mas depois a gente 
entusiasma-se, vamos vendo que conseguimos e lá vamos andando em frente.  
Exprimiu o que eu sentia no momento, quer dizer que  eu queria ver se conseguia  mudar de trabalho e a 
Drª indicou-me um curso.  Bem …acabou por não ter utilidade porque não se concretizaram., o trabalho e 
o curso era muito puxado, eu fiquei doente e acabei por desistir!”  
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