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Oferta Formativa - 2022/2023 

Os CURSOS EFA—Cursos de Educação e Formação de Adultos  são uma oferta de educação e formação para adultos que pretendam elevar as suas qualificações. Estes 

cursos desenvolvem-se segundo percursos de dupla certificação e, sempre que tal se revele adequado ao perfil e história de vida dos adultos, apenas de habilitação esco-

lar.  

Os adultos já detentores do 3º ciclo do ensino básico ou do nível secundário de educação que pretendam obter uma dupla certificação podem, sempre que se mostre 

adequado, desenvolver apenas a componente de formação tecnológica do curso EFA correspondente.  

 

Para quem 

Os Cursos EFA poderão ser indicados para si, no caso de: 

− Ter idade igual ou superior a 18 anos (a título excecional, poderá ser aprovada a frequência num determinado Curso EFA a formandos com idade inferior a 18 anos, des-

de que estejam inseridos no mercado de trabalho); 

− Pretender completar o ensino secundário; 

 

Qual o objetivo 

Estes cursos dão a possibilidade de adquirir habilitações escolares e/ou competências profissionais, com vista a uma (re)inserção ou progressão no mercado de trabalho. 

 

 

Certificação: 

De acordo com o percurso formativo definido para si, estes cursos podem conferir uma dupla certificação (escolar e profissional), uma certificação apenas escolar ou ape-

nas profissional. 

− Caso conclua, com aproveitamento, um Curso EFA correspondente a um qualquer percurso formativo obterá um Certificado de Qualificações. 

− Caso conclua com aproveitamento, um Curso EFA de dupla certificação, um Curso EFA de habilitação escolar (3º ciclo do ensino básico ou ensino secundário) ou quan-

do, a título excecional, concluir apenas a componente de formação tecnológica (por já ser detentor da habilitação escolar), terá direito à emissão de um Diploma. 

− No caso de não concluir um Curso EFA, verá registadas as Unidades de Competência (componente de formação de base dos cursos do ensino básico) e as Unidades de 

Formação de Curta Duração numa Caderneta Individual de Competências e obterá um Certificado de Qualificações discriminando as Unidades efetuadas. 

Educação e Formação de Adultos  


