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 QUALIFICA – Percursos… 

 

O Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas da Moita na 

assinatura, a 22 de junho de 2022, de Protocolo de 

Cooperação com a CACAV- Círculo de Animação Cultural de 

Alhos Vedros. 

Este é um passo importante que visa a aproximação à população da freguesia de 

Alhos Vedros, articulando esforços para promover as qualificações dos adultos e 

em busca da sua valorização pessoal e profissional. 

 

 CERTIFICAÇÕES NO CENTRO QUALIFICA DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA MOITA 

Aproxima-se o final do ano letivo e o Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas da 

Moita vai realizar mais uma sessão de júri de Certificação, que terá lugar no dia 20 

de julho e abrange mais três candidatos de nível secundário.  

O CQ-AEMOITA agradece aos professores da escola, que participam nestas sessões 

integrando o júri, a sua disponibilidade e colaboração. 

AS INSCRIÇÕES NO CENTRO QUALIFICA, destinadas a todos os adultos que pretendem 

concluir/certificar percursos escolares e/ou profissionais, podem ser feitas através do preenchimento do 

formulário online no site do CQ-AEMOITA ou na página do Agrupamento de Escolas da Moita. 

O Centro Qualifica fornece-lhe a informação e orientação que necessita e encaminha-o para uma oferta 

formativa ajustada ao seu caso. 



 

  aemoita@centroqualifica.gov.pt 

[Atraia a atenção do seu leitor colocando uma boa citação no documento ou utilize este espaço para enfatizar um ponto 

chave. Para colocar esta caixa de texto noutro local da página, arraste-a.] 
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 Contacte-nos através do email  

Visite o nosso site            Siga-nos no      

https://centroqualificamoita.wixsite.com/centroqualifica 

Com o Acelerador Qualifica 

todos os adultos que, através 

de um processo RVCC, 

progredirem ou concluírem 

as suas qualificações, têm 

direito a um incentivo 

financeiro. 

Esta é uma medida de 

incentivo que aposta na 

elevação dos níveis de 

qualificação da população 

portuguesa. 

Os cursos de Português Língua de Acolhimento (PLA) 

visam responder às necessidades de aprendizagem da língua 

portuguesa junto de pessoas migrantes em Portugal. O domínio 

da língua portuguesa não só permite a comunicação com o 

outro e uma melhor interação com a sociedade de acolhimento, 

como se revela fundamental para uma plena integração na 

sociedade portuguesa, incluindo no mercado de trabalho. É 

ainda indispensável para a apresentação dos pedidos de 

nacionalidade portuguesa, de concessão de autorização de 

residência permanente e de concessão do estatuto de 

residente de longa duração. 
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