
O BARREIRO QUALIFICA
O BARREIRO RECONHECE
UMA APOSTA NO DESENVOLVIMENTO



BEM-VINDO AO CENTRO QUALIFICA DO MUNICÍPIO DO BARREIRO

O Centro Qualifica do Município do Barreiro (CQ – Município do Barreiro) faz 

parte do Sistema Nacional de Qualificações. É um dos centros especializados em 

qualificação de adultos que assegura a informação, a orientação e o 

encaminhamento de candidatos para modalidades de formação, bem como o 

Reconhecimento, Validação e Cer�ficação das Competências (RVCC) adquiridas 

ao longo da vida. Tem como um dos obje�vos ajudar a melhorar os níveis de 

educação e formação, contribuindo para a elevação dos níveis de qualificação da 

população e para a promoção da empregabilidade de quem nos procura. O 

Centro Qualifica do Município do Barreiro funciona em modelo de parceria com 

dois Agrupamentos de Escolas do Concelho: o Agrupamento de Escolas do 

Barreiro e o Agrupamento de Escolas de Santo António.

O QUE É O CENTRO QUALIFICA BARREIRO

A Câmara Municipal do Barreiro, enquanto en�dade promotora do Centro 

Qualifica do Município Barreiro, em conjunto com uma rede de serviços públicos 

e privados do Concelho do Barreiro, tem como propósito a qualificação e a 

valorização pessoal e escolar da população barreirense, através da construção 

de pontes entre os mundos da educação, da formação e do emprego, numa 

perspe�va de aprendizagem ao longo da vida. 

 A QUEM SE DESTINA O CENTRO QUALIFICA BARREIRO

A a�vidade do CQ – Município do Barreiro des�na-se a adultos com idade igual 

ou superior a 18 anos que procurem uma qualificação e, excecionalmente, 

jovens que não se encontrem a frequentar modalidades de educação ou de 

formação e que não estejam inseridos no mercado de trabalho, ou seja, jovens 

NEET (Not in Educa�on, Employment or Training).



SERVIÇOS DE QUE DISPÕE O CENTRO 

O CQ – Município do Barreiro tem como principais atribuições:

• A informação, a orientação e o encaminhamento de candidatos, 

designadamente para ofertas de ensino e formação profissionais, tendo por 

base as diferentes modalidades de qualificação e procurando adequar as 

ofertas existentes aos perfis, necessidades, mo�vações e expecta�vas dos 

candidatos e às dinâmicas do mercado de trabalho;

• O reconhecimento, validação e cer�ficação das competências 

desenvolvidas pelos adultos ao longo da vida por vias formais, informais e 

não formais, de âmbito escolar, profissional ou de dupla cer�ficação, com 

base nos referenciais do Catálogo Nacional de Qualificações (RVCC);

• O desenvolvimento de ações de informação e de divulgação dirigidas a 

jovens e adultos, a empresas e outros empregadores, sobre as ofertas de 

educação e formação profissional disponíveis e sobre a relevância da 

aprendizagem ao longo da vida.

MODALIDADES DE EDUCAÇÃO / FORMAÇÃO

PROCESSO RVCC  Reconhecimento, Validação e Cer�ficação de Competências –

– – nível escolar  obtenção do 4º até ao 12 º anos e uma qualificação profissional. 

Atribuição de um apoio monetário após conclusão do Processo RVCC – Acelerador 

Qualifica

EFA  Educação e Formação de Adultos  nível básico e secundário  obtenção  – – –

do 4º até ao 12 º anos

FMC  Formações Modulares Cer�ficadas de curta duração–

PLA  Português Língua de Acolhimento (Portuguese Foreign Language) –



MORADA

Largo 25 de Abril

2835-400 Lavradio

(Sede da Junta de Freguesia do Lavradio)

  212 068 789 / : 910 063 390Tel.: Tlm.

 qualica@cm-barreiro.pte-mail:

Site: https://www.cm-barreiro.pt/viver/educacao/centro-qualica-barreiro

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

O centro dispõe de horário pós-laboral 

De 2ª a 6ª feira

09h00 - 12h30 | 14h00 - 17h30
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