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Nº9 

QUALIFICA – Percursos… 

O Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas da Moita vai, no próximo dia 23 de março, realizar mais 

uma Sessão de Júri de Certificação.

Nesta sessão, onde se espera certificar mais cinco candidatos de nível secundário, o CQ-AEMOITA atingirá 

uma centena de certificações em processo RVCC. 

Estamos todos de parabéns, sobretudo os formandos! 

A aposta na qualificação de adultos contabiliza mais uma vitória, através de um processo que reconhece, 

valida e certifica as suas inúmeras experiências e competências adquiridas ao longo da vida. 

 

“Precisamos de paz. Paz para o povo da 

Ucrânia e paz para o mundo”, pede o 

secretário-geral da ONU. 

 
“A única verdadeira solução é a paz”, 

António Guterres alerta para a crise 

humanitária que vai afligir a Europa 

 

“É hora de parar o horror desencadeado 

sobre o povo da Ucrânia e seguir o caminho 

da diplomacia e paz”, pediu o português. 



 

Legislação    

                    

 

 Portaria n.º 61/2022, de 31 de janeiro que regula o 

reconhecimento, a validação e a certificação de 

competências (RVCC).  

Portaria n.º 62/2022, de 31 de janeiro, que altera o regime 

de criação, organização e o funcionamento dos centros 

especializados em educação e formação de adultos, os 

Centros Qualifica.   

Portaria n.º 66/2022, de 1 de fevereiro que regulamenta 

as formações modulares certificadas.   

Portaria n.º 70/2022, de 2 de fevereiro que regula os 

cursos de aprendizagem  

Portaria n.º 86/2022, de 4 de fevereiro que regulamenta 

os cursos de educação e formação de adultos.   

Também novo, e já em vigor, o Novo Referencial de 

Competências-Chave de Nível Básico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

 Contacte-nos através do email 

  aemoita@centroqualifica.gov.pt 

Visite o nosso site            Siga-nos no      

https://centroqualificamoita.wixsite.com/centroqualifica 

 

NOVO! 

Vidas e opções….  

Ana Pereira 

(formanda em processo RVCC de nível básico no 

Centro Qualifica – AEMOITA) 

Foi no Verão de 1983, tinha eu 17 anos estava 

no período de férias escolares, quando fui 

convidada para ir trabalhar na empresa 

Sagitário uma filial dos amigos do Livro. 

Achei que era um grande desafio para mim, 

pois achava que não tinha muito jeito para a 

área comercial.  

No entanto, saí-me muito bem e depressa 

comecei a ganhar muito dinheiro, mesmo 

muito, acima do ordenado mínimo. 

Rapidamente, cheguei ao topo de vendas, 

sendo considerada a melhor vendedora da 

Sagitário. 

 Quando iniciou o ano letivo, vi que não era 

possível conciliar os estudos com o trabalho 

porque trabalhava em grupos de 6/7 pessoas 

sempre em zonas diferentes e por vezes 

distantes. Pensei em desistir do trabalho e 

continuar a estudar, mas ao mesmo tempo 

sabia que precisava continuar a trabalhar 

para ajudar os meus pais com as despesas da 

casa, e nessa altura tive que tomar uma 

decisão, que foi parar os estudos. 
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