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EMPREGO E OPORTUNIDADES NO OESTE
O contributo dos CQEP na promoção da 

empregabilidade
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População residente (N.º) por grupo etário;(2011)
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Rede de CQEP - CIM Oeste 

CONCELHO CQEP
RVCC 

ESCOLAR

RVCC PROFISSIONAL e de 
DUPLA CERTIFICAÇÃO

Caldas da 
Rainha

CENCAL - Centro de Formação Profissional para 
a Indústria Cerâmica

213, 215, 341, 344, 346, 481, 
543, 761 e 762

Agrupamento de Escolas Rafael Bordalo 
Pinheiro



CENFIM 521, 522 e 543

Torres Vedras

Agrupamento de Escolas Henriques Nogueira 344, 621, 622, 762 e 811

CENFIM
521, 522 e 543

Nazaré
CERCINA - Cooperativa de Ensino e 
Reabilitação de Crianças Inadaptadas da 
Nazaré, CRL

761 e 811

Lourinhã Agrupamento de Escolas da Lourinhã


Bombarral Agrupamento de Escolas Fernão do Pó


Peniche CENFIM 
521, 522 e 543
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CQEP - Atividade

1. Informação, orientação e encaminhamento de jovens

e de adultos

- Jovens com idade igual ou superior a 15 anos ou a
frequentar o último ano de escolaridade do 3.º ciclo do
ensino básico

- Adultos com idade igual ou superior a 18 anos

Apoio na identificação de projetos individuais de
educação e de qualificação, com vista ao
prosseguimento de estudos e/ou de integração no
mercado de trabalho, tendo por base as diferentes
ofertas de educação e formação profissional
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2. Desenvolvimento de processos de RVCC (vertente 
escolar, profissional ou dupla certificação)

Reconhecimento – Identificação das competências
adquiridas ao longo da vida, em contextos formais, não
formais e informais, através do desenvolvimento de
atividades específicas e da aplicação de instrumentos de
avaliação, com vista à elaboração de um portefólio.

Validação – Auto e heteroavaliação do portefólio

Certificação – Demonstração de competências através da
realização de um prova escrita, oral e/ou prática
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3. Implementação de dispositivos de informação,
orientação e divulgação (procura/oferta de soluções
formativas)

- Recolha e validação de informação sobre as ofertas de
educação e formação no território e sobre as
oportunidades de estágios nas empresas

- Sistematização de informação, de modo a torná-la
acessível ao público-alvo

- Dinamização de ações de divulgação da rede de oferta
de educação e formação junto dos operadores e dos
empregadores que atuam no território
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4. Estabelecimento de parcerias/protocolos com 
entidades relevantes no território

- Operadores  de educação e formação
 Identificação das ofertas de qualificação disponíveis

 Apoio à organização de respostas de qualificação

 Otimização dos recursos humanos e logísticos

- Empregadores
 Identificação de necessidades concretas de qualificação

 Realização de estágios profissionais

 Cedência de recursos e equipamentos

- Redes locais para a qualificação
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5. Regulação da rede de ofertas

Apoio à ANQEP na definição de critérios que permitam a
constituição de uma rede local/regional de ofertas
formativas eficiente, eficaz e ajustada às necessidades da
economia e do mercado de trabalho
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CQEP - Âmbito de Intervenção

Informação

Orientação

Encaminhamento

RVCC/Outras ofertas de 
qualificação 


