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ORIENTAÇÃO TÉCNICA N.º 5/2010 
 

Articulação entre o Processo de Reconhecimento, Validação e  
Certificação de Competências e a frequência de  

Unidades de Formação de Curta Duração  
 

 

 

A. Enquadramento  

 
Tal como referido na Orientação Técnica nº 2/2010, o Sistema de Informação e Gestão da 

Oferta Educativa e Formativa (SIGO) permite o registo dos percursos de qualificação 

desenvolvidos, quer nos Centros Novas Oportunidades (vertente “Centro Novas 

Oportunidades”), quer nas Entidades Formadoras, quando respeitem a Cursos de Educação e 

Formação de Adultos e/ou a Formações Modulares Certificadas (vertente “Entidades 

Formadoras”) e também ao Decreto-Lei n.º 357/2007, de 29 de Outubro (Vias de Conclusão 

do Nível Secundário de Educação).   

 

As duas vertentes do SIGO estão articuladas entre si, segundo o conceito de “ficha única” de 

formandos. Deste modo, procura-se evitar que um mesmo candidato se inscreva e frequente, 

em simultâneo, um percurso de qualificação num Centro Novas Oportunidades, e um outro 

percurso de qualificação numa Entidade Formadora, correndo o risco de sobreposição e de 

duplicação do “investimento” empreendido nesses dois contextos de qualificação.  

  

Existem, contudo, situações particulares, em que essa simultaneidade é justificada, à luz do 

perfil e/ou do contexto profissional dos candidatos que desenvolvem processos de 

reconhecimento, validação e certificação de competências (RVCC) nos Centros Novas 

Oportunidades. Trata-se de situações em que essa simultaneidade de frequência de um 

processo de RVCC e de formações modulares potencia o “resultado final” de qualificação e/ou 

de certificação, em vez de, como se referiu, representar uma sobreposição do ponto de vista 

do “investimento” feito. 
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Por um lado, e quanto ao perfil dos candidatos, a experiência tem demonstrado que, de forma 

recorrente, quem desenvolve processos de RVCC escolar, revela lacunas ao nível de algumas 

áreas específicas que é possível identificar previamente ao reconhecimento de competências, 

como por exemplo em Língua Estrangeira, Tecnologias de Informação e Comunicação, 

Matemática para a Vida e Saberes Fundamentais. O carácter sistemático destas lacunas, 

associado ao facto da formação necessária à sua colmatação facilmente exceder as 50 horas 

de formação previstas no âmbito da formação complementar, passível de ser desenvolvida ao 

longo dos processos de RVCC para qualquer uma das áreas/unidades de 

competência/competências dos referenciais de competências-chave, justificam a identificação 

de situações excepcionais, em que os candidatos encaminhados para processos de RVCC ou 

que já se encontram a desenvolver este processo num Centro Novas Oportunidades possam, em 

simultâneo, frequentar determinadas formações modulares/unidades de formação de curta 

duração (UFCD) nas Entidades Formadoras (Situação 1).  

 

Por outro lado, e no que diz respeito ao contexto profissional, verifica-se que, frequentemente, 

há entidades empregadoras ou serviços públicos de emprego que, apostando na qualificação 

dos seus trabalhadores ou dos cidadãos desempregados, promovem acções de formação 

específicas, com base em diversas UFCD do Catálogo Nacional de Qualificações. Nestes casos, 

a formação ministrada aos trabalhadores e/ou desempregados pode ter fins específicos, 

directamente relacionados com o desempenho profissional, isto é, não directamente 

coincidentes com competências reconhecidas e certificadas no âmbito dos processos de RVCC. 

Quando seja esse o caso, as formações modulares não se sobrepõem aos processos de RVCC, 

pelo que não existem razões para impedir a simultaneidade da frequência dessas acções 

(Situação2).   

  

Pelo que se referiu, importa, pois, caracterizar com maior detalhe estas duas situações, 

identificando as condições associadas a cada uma delas em matéria de desenvolvimento, 

concomitante, de processos de RVCC num Centro Novas Oportunidades e de formações 

modulares/UFCD externas aos Centros, desenvolvidas em Entidades Formadoras.  

 

Esse é, precisamente, o objectivo desta Orientação Técnica. 
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B. Momento em que, no âmbito dos Centros Novas Oportunidades, se pode usufruir 

de formação modular  

 
As situações previstas ao abrigo desta Orientação Técnica, poderão aplicar-se aos candidatos 

que, no âmbito dos Centros Novas Oportunidades, embora encaminhados para a conclusão do 

nível de escolaridade e/ou de qualificação profissional a que se propõem através do 

desenvolvimento de um processo de RVCC, se encontram a aguardar o início do mesmo (a 

montante do processo de RVCC), ou para aqueles que tendo sido encaminhados já se 

encontram a desenvolver sessões no âmbito da etapa do reconhecimento de competências 

(durante o processo de RVCC).  

 

 

C. Identificação de UFCD mobilizáveis e duração máxima da formação modular 

associada aos processos de RVCC 

  
As duas situações identificadas no Ponto A são diferenciadas. A Situação 1 explica a 

possibilidade de frequência simultânea de UFCD e de acções de RVCC com o objectivo de 

reforçar o próprio desenvolvimento do processo de RVCC. Já a Situação 2, tem razão de ser 

quando os candidatos que estejam a desenvolver um processo de RVCC sejam, 

simultaneamente, abrangidos por acções de formação (definidas a partir de UFCD do 

Catálogo Nacional de Qualificações) promovidas pelas respectivas entidades empregadoras 

ou pelos serviços públicos de emprego, com o objectivo de contribuir de forma directa para a 

melhoria do seu desempenho ou inserção profissional. 

 

As duas situações, sendo distintas, remetem para condições de operacionalização também elas 

distintas, quer quanto à natureza das UFCD do Catálogo Nacional de Qualificações que 

podem ser mobilizadas, quer do ponto de vista da duração máxima que as formações 

modulares simultâneas aos processos de RVCC podem ter.  

 

O quadro 1 apresenta esta diversidade:  
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Objectivo de    

          frequência  
            das UFCD 

 
Processo 
RVCC  
do candidato 

Situação 1  
 

(Reforço do Processo RVCC) 

 
Situação 2 

 
(Reforço directo do  

desempenho profissional) 

 
UFCD passíveis de 

mobilizar 

Duração  
máxima da 
formação 
modular (*) 

UFCD passíveis de 
frequentar 

Duração  
máxima da 
formação 
modular (*) 

Básico 

Situação Tipo 1.1  
UFCD correspondentes às 

UC de MV, TIC e LC 
(Língua Estrangeira) (**) 

100h 

Situação Tipo 2.1 
Todas as UFCD da 

formação tecnológica, de 
qualquer referencial de 
formação incluído no 
Catálogo Nacional de 

Qualificações  

Sem limites 

Secundário 

Situação Tipo 1.2  
UFCD correspondentes às 

UC de SF e Língua 
Estrangeira (***) 

200h 
(100h – CLC_LEI 

+ CLC_LEC) 
(100h – CLC_SF 

+ STC_SF) 

Situação Tipo 2.2 
Todas as UFCD da 

formação tecnológica, de 
qualquer referencial de 
formação incluído no 
Catálogo Nacional de 

Qualificações 

Sem limites 

Profissional Não aplicável 

Situação Tipo 2.3 
Todas as UFCD da 

formação de base e/ou 
tecnológica de um 

referencial de formação 
incluído no Catálogo 

Nacional de Qualificações, 
com excepção das que 

correspondem directamente 
às UC do referencial de 
RVCC profissional que se 
está a mobilizar para a 
qualificação profissional 

Sem limites 

 

(*) Duração máxima da formação modular concomitante ou anterior ao processo de RVCC; 

(**) Para a identificação das UFCD correspondentes às UC de MV, TIC e LC (Língua Estrangeira), sugere-se a leitura da tabela 

que consta do Anexo 1; 

(***) Para a identificação das UFCD correspondentes à UC de SF e Língua Estrangeira, sugere-se a leitura da tabela que 

consta do Anexo 2. 
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Da leitura dos quadros, resultam as seguintes observações:  

 
- Os candidatos que se encontrem na Situação Tipo 1.1 ou Situação Tipo 1.2, poderão 

frequentar uma ou mais UFCD correspondentes às UC indicadas; contudo, no caso específico da 

Situação-Tipo 1.1, a duração máxima associada (100 horas) determina a impossibilidade de 

um mesmo candidato poder frequentar/desenvolver formações modulares em todas as UFCD 

elencadas.  

 

- A selecção de UFCD associadas à Situação 2 (reforço do desempenho profissional) é 

indicada pelas entidades empregadoras ou pelos serviços públicos de emprego, devendo ser 

articulada com o Centro Novas Oportunidades que acompanha o candidato no processo de 

RVCC, em particular no caso específico da Situação Tipo 2.3.  

 

- Os candidatos encaminhados para/ou a desenvolver um processo de RVCC profissional 

poderão frequentar (Situação Tipo 2.3), simultaneamente, formações modulares, definidas a 

partir de um conjunto variado de UFCD do Catálogo Nacional de Qualificações, desde que 

sejam respeitadas as seguintes condições:  

 

• Nenhuma das UFCD seleccionadas corresponda às UC sobre as quais incide o processo 

de RVCC, isto é, sobre UC que se encontrem directamente relacionadas com o 

percurso/saída profissional que o candidato se encontra a realizar no âmbito deste 

processo e, desta forma, integram o referencial de competências face ao qual é 

avaliado;  

• A frequência de UFCD da componente tecnológica está dependente das 

habilitações/requisitos de entrada, definidos na Portaria n.º 230/2008, de 8 de Junho, 

que define o regime jurídico dos cursos EFA e das formações modulares certificadas. 

 

 

D. Especificidade da formação modular associada aos processos de RVCC, face à 

formação complementar  

 
A frequência de UFCD do Catálogo Nacional de Qualificações, a montante ou em simultâneo 

com o desenvolvimento de processos de RVCC escolar está condicionada a um máximo de 100 

ou 200 horas, respectivamente para o nível básico e para o nível secundário, que podem ser 
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cumulativas com as 50 horas de formação complementar previstas no âmbito do processo 

de RVCC. Estas horas de formação devem ser mobilizadas obrigatoriamente sempre que um 

candidato evidencie essas lacunas no diagnóstico inicial e podem ser desenvolvidas por 

qualquer Entidade Formadora que actue no território e que tenha condições para organizar a 

formação.  

 

O limite de horas remete para o carácter supletivo de que a formação modular deve 

revestir-se nas condições previstas para esta Orientação Técnica. Por essa razão, a formação 

modular só deve ser mobilizada quando (juntamente, ou não, com 50 horas de formação 

complementar) reforce e mesmo “garanta” a possibilidade dos candidatos, no final dos 

processos de RVCC desenvolvidos, obterem uma certificação total.  

  

Pelo contrário, sempre que as equipas técnico-pedagógicas estimem que as lacunas, em termos 

de competências, impliquem a frequência de formações de duração superior a 150 ou 250 

horas (considerando um máximo de 50 horas de formação complementar + um máximo de 100 

horas de formações modulares para o nível básico e 200 horas para o nível secundário), não 

há lugar ao desenvolvimento de formações modulares, nem de formações complementares. 

Nestes casos específicos, os candidatos devem obter uma certificação parcial e ser 

posteriormente encaminhados para o desenvolvimento da formação necessária, conforme 

especificado no Plano Pessoal de Qualificação. Todos estes registos devem ser efectuados no 

SIGO, como se explicita no ponto seguinte.  

 

  

E. Registo no SIGO  

 

O registo no SIGO por parte dos Centros Novas Oportunidades só se aplica às Situações 

Tipo 1.1 e 1.2 (Quadro 1), isto é, quando as UFCD/formações modulares são determinadas 

pela equipa do Centro Novas Oportunidades.  

 

Assim, sempre que a equipa técnico-pedagógica de um Centro Novas Oportunidades considere 

que um candidato encaminhado para/ou já a desenvolver processo de RVCC ganhe em 

acumular a frequência de formações modulares (de acordo com as situações identificadas no 

Quadro 1), deve:  
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1. Articular com a respectiva Entidade Formadora, a integração do candidato em 

determinada UFCD, respeitando as condições identificadas no Quadro 1; 

 

2.  Registar/adicionar uma acção de “reconhecimento de competências” em que no campo 

“descrição” se identifique(m) a(s) UFCD a ser(em) frequentada(s), duração, data de 

início, e Entidade Formadora responsável pelo seu desenvolvimento, não sendo, desta 

forma, registada qualquer acção de “encaminhamento” ou “alteração de 

encaminhamento” para uma oferta de educação/formação externa ao Centro Novas 

Oportunidades; 

 

3.  Aguardar pelo registo da Entidade Formadora, responsável pela acção, para efeitos 

de conclusão do processo do candidato. Ou seja, só após o registo e conclusão da 

acção por parte da Entidade Formadora, poderá o Centro Novas Oportunidades 

proceder à conclusão do processo do candidato no SIGO (registo da sessão de júri de 

certificação). Este registo efectuado pela Entidade Formadora pode ser confirmado 

pela equipa técnico-pedagógica do Centro Novas Oportunidades na consulta do 

próprio SIGO (Sessão de Validação). Assim: a sinalização da quadrícula verde, com um 

visto no interior  (cf. legenda abaixo) indica à equipa do Centro que o candidato 

frequentou com aproveitamento a(s) UFCD que a equipa técnico-pedagógica sinalizou 

como necessária(s) à certificação total do candidato, numa Entidade Formadora.  

 

Por sua vez, caso se verifique que a(s) UFCD em que o candidato se encontra a 

frequentar formação tem(êm) uma quadrícula amarela à volta  (cf. legenda abaixo), 

tal significa que a Entidade Formadora ainda não concluiu a avaliação da(s) 

respectiva(s) UFCD, devendo a equipa técnico-pedagógica aguardar pelo 

preenchimento da quadrícula verde, com um visto no interior , para dar sequência e 

concluir o processo do candidato.  
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F. Observações sobre os mecanismos de validação de aprendizagens formais no 

âmbito do processo de RVCC  

 
A validação das competências adquiridas pelos candidatos, através da frequência de UFCD 

integradas em ofertas de educação/formação externas ao Centro Novas Oportunidades, 

deverá ser realizada com base no disposto na Orientação Técnica “Validação de 

Aprendizagens Formais (escolares e profissionais) no contexto dos processos de RVCC 

desenvolvidos nos Centros Novas Oportunidades”, e no documento “FAQ’s: Validação de 

Aprendizagens Formais (escolares e profissionais) no contexto dos processos de RVCC 

desenvolvidos nos Centros Novas Oportunidades”.  

 

De acordo com o referido documento, o Portefólio Reflexivo de Aprendizagens (PRA) de cada 

candidato, não constituindo um mero repositório de certificados, deve espelhar o conjunto de 

competências validadas e certificadas com base na aplicação da referida orientação técnica. 

Assim, do PRA de cada candidato deverá constar: 

 

•••• Uma reflexão sobre a relação entre as aprendizagens formais certificadas por via das 

formações modulares frequentadas e o referencial de competências-chave/referencial 

do RVCC profissional que serve de base ao processo de RVCC; 

•••• Um documento contendo a deliberação da equipa técnico-pedagógica, que justifique e 

fundamente as validações efectuadas. 

 

Lisboa, Julho de 2010 

 

A Direcção da ANQ, I.P.
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Anexo 1 

Unidades de Formação de Curta Duração (UFCD) da Formação de Base - Nível Básico 

 

Código UFCD UFCD 
Carga  

Horária 
Nível Componente 

LC_B2_LE_A Compreender e usar expressões familiares e/ou quotidianas 25 2 Base 

LC_B2_LE_B 
Compreender frases isoladas e expressões frequentes relacionadas com áreas de 
prioridade imediata; Comunicar em tarefas simples e em rotinas que exigem apenas uma 
troca de informações simples e directa sobre assuntos que lhe são familiares 

25 2 Base 

LC_B3_LE_A 
Compreender, quando a linguagem é clara e estandardizada, assuntos familiares e de seu 
interesse; Produzir um discurso simples e coerente sobre assuntos familiares e de seu 
interesse 

50 2 Base 

LC_B3_LE_B 
Compreender as ideias principais de textos relativamente complexos sobre assuntos 
concretos; Comunicar experiências e expor brevemente razões e justificações para uma 
opinião ou um projecto 

50 2 Base 

MV_B1_A 
Interpretar, organizar, analisar e comunicar informação utilizando processos e 
procedimentos matemáticos 

25 2 Base 

MV_B1_B Usar a matemática para analisar e resolver problemas e situações problemáticas 25 2 Base 

MV_B1_C Compreender e usar conexões matemáticas em contextos de vida 25 2 Base 

MV_B1_D Raciocinar matematicamente de forma indutiva e de forma dedutiva 25 2 Base 

MV_B2_A 
Interpretar, organizar, analisar e comunicar informação utilizando processos e 
procedimentos matemáticos 

25 2 Base 

MV_B2_B Usar a matemática para analisar e resolver problemas e situações problemáticas 25 2 Base 

MV_B2_C Compreender e usar conexões matemáticas em contextos de vida 25 2 Base 

MV_B2_D Raciocinar matematicamente de forma indutiva e de forma dedutiva 25 2 Base 

MV_B3_A 
Interpretar, organizar, analisar e comunicar informação utilizando processos e 
procedimentos matemáticos 

50 2 Base 

MV_B3_B Usar a matemática para analisar e resolver problemas e situações problemáticas 50 2 Base 

MV_B3_C Compreender e usar conexões matemáticas em contextos de vida 50 2 Base 

MV_B3_D Raciocinar matematicamente de forma indutiva e de forma dedutiva 50 2 Base 

TIC_B1_A Operar, em segurança, equipamento tecnológico, usado no quotidiano 25 2 Base 

TIC_B1_B Realizar operações básicas no computador 25 2 Base 

TIC_B1_C Utilizar as funções básicas de um programa de processamento de texto 25 2 Base 

TIC_B1_D Usar a Internet para obter e transmitir informação 25 2 Base 

TIC_B2_A Operar, em segurança, equipamento tecnológico diverso 25 2 Base 

TIC_B2_B Realizar, em segurança, operações várias no computador 25 2 Base 

TIC_B2_C Utilizar um programa de processamento de texto 25 2 Base 

TIC_B2_D Usar a Internet para obter e transmitir informação 25 2 Base 

TIC_B3_A Operar, em segurança, equipamento tecnológico, designadamente o computador 50 2 Base 

TIC_B3_B Utilizar uma aplicação de folhas de cálculo 50 2 Base 

TIC_B3_C Utilizar um programa de processamento de texto e de apresentação de informação 50 2 Base 

TIC_B3_D Usar a Internet para obter, transmitir e publicar informação 50 2 Base 

 

Fonte: Catálogo Nacional de Qualificações 
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Anexo 2 

Unidades de Formação de Curta Duração (UFCD) da Formação de Base - Nível Secundário 

 

 Fonte: Catálogo Nacional de Qualificações 

Código UFCD UFCD 
Carga  

Horária 
Nível Componente 

CLC_7 Fundamentos de cultura língua e comunicação 50 3 Base 

CLC_LEC_1 Língua estrangeira - continuação - inglês 50 3 Base 

CLC_LEC_2 Língua estrangeira - continuação - francês 50 3 Base 

CLC_LEC_3 Língua estrangeira - continuação - alemão 50 3 Base 

CLC_LEC_4 Língua estrangeira - continuação - espanhol 50 3 Base 

CLC_LEC_5 Língua estrangeira - continuação - italiano 50 3 Base 

CLC_LEI_1 Língua estrangeira - iniciação - inglês 50 3 Base 

CLC_LEI_2 Língua estrangeira - iniciação - francês 50 3 Base 

CLC_LEI_3 Língua estrangeira - iniciação - alemão 50 3 Base 

CLC_LEI_4 Língua estrangeira - iniciação - espanhol 50 3 Base 

CLC_LEI_5 Língua estrangeira - iniciação - italiano 50 3 Base 

STC_7 Sociedade, tecnologia e ciência - fundamentos 50 3 Base 


