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É um centro de formação vocacionado para 
o reforço da qualificação dos trabalhadores 
em funções públicas na Administração 
Pública Local e Central, através de percursos 
de educação e formação de adultos e/ou 
de processos de reconhecimento, validação 
e certificação das competências (RVCC) 
adquiridas ao longo da vida.



Destinatários

Trabalhadores na Administração Pública Local 
ou Central

• Sem o ensino secundário completo;

• Com baixa escolaridade, em particular 
sem o ensino básico completo;

• Iletrados ou com níveis de literacia muito 
insuficientes;

• Com percursos de qualificação 
incompletos, de índole escolar ou 
profissional.

• Com o 12.º ano e com necessidades de 
atualização e reconversão profissional

O Programa Qualifica AP permite aos 
trabalhadores em funções públicas:
• Obter uma certificação de nível básico (4.º, 

6.º ou 9.º ano) ou de nível secundário (12.º 
ano) e/ou uma certificação profissional 
através de percursos de educação e 
formação de adultos, de processos de 
RVCC ou através de outras modalidades 
de qualificação de adultos;

• Definir um percurso de qualificação 
ajustado às suas necessidades;

• Desenvolver competências para 
aperfeiçoar os seus projetos nas várias 
dimensões da vida (pessoal, profissional, 
familiar);

• Registar no Passaporte Qualifica o 
respetivo percurso de qualificação e 
correspondentes créditos que podem 
ser usados na obtenção da qualificação 
desejada ou em futuras qualificações.

Centro Qualifica
Administração Pública
CCDR Alentejo

O Centro Qualifica AP da CCDR Alentejo 
procurará envolver ativamente neste 
esforço nacional de qualificação os 
dirigentes dos organismospúblicos 
regionais através de protocolos de parceria 
para que os trabalhadores, sempre que 
possível, desenvolvam os seus percursos de 
educação / formação nas instalações dos 
serviços, durante o seu horário de trabalho.


