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Introdução 
 
A problemática do reconhecimento institucional das aprendizagens realizadas pelas 

pessoas em todos os contextos de vida tem vindo a afirmar-se nas agendas políticas 

europeias e mundiais1. Esta tendência da orientação das políticas educativas é, 

igualmente, visível, ao nível dos actores institucionais, no sentido das práticas sociais 

e no pensamento científico no campo da educação, em particular, da educação e 

formação de adultos. 

A afirmação do paradigma educativo do lifelong and lifewide learning leva ao 

reconhecimento, cada vez mais consensual, que a aprendizagem não se limita às 

situações formais da educação e da formação, aos “tempos e espaços da escola”. 

Todos reconhecemos que aprendemos em contextos informais, na resolução de 

problemas postos por situações novas ou pela complexidade da vida, nas diversas 

esferas de pensamento e acção, pessoal, familiar, profissional ou cívica. 

Particularmente, no decurso da vida adulta, reconhece-se que são muitos os saberes 

construídos e mobilizados em contexto não formal, adquiridos em formações 

diversificadas, organizadas nos locais de trabalho ou frequentadas por iniciativa 

própria. As situações de trabalho, lazer e convívio são compreendidas como meios 

férteis de aprendizagem e produção de competências (como as linguísticas, de 

comunicação, sociais e culturais), chave para o desenvolvimento da pessoa.2 

Curiosamente, o reconhecimento pelo cidadão comum do valor das suas 

aprendizagens de vida, inscreve-se em muitas culturas tradicionais, o que é ilustrado 

por diferentes expressões, semelhantes em diversos idiomas  (“a escola da vida”, 

“aprender até morrer”). Contudo, é precisamente “à escola” (entendida como todas as 

instituições educativas e formativas) que ainda se reconhece, quase sempre em 
                                                 
1 Em Portugal, particularmente desde 1997, com os efeitos da participação portuguesa na V 
Conferência Internacional sobre Educação de Adultos, em Hamburgo. 
2 Adopta-se a terminologia aprendizagem em contextos formais, não formais e informais tal como 
entendida no Memorando sobre Aprendizagem ao Longo da Vida, CCE, Bruxelas, 2000. Da mesma 
forma, utilizam-se os conceitos lifelong and lifewide  learning tal como definidos no mesmo 
documento. 
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exclusivo, o papel de garante de possibilidades de aprendizagens socialmente válidas 

para aceder ao diploma, à certificação escolar ou qualificação profissional, condição 

de estatuto social e de sucesso no mercado de trabalho. Por reconhecer oficialmente, 

por certificar, ficam todas as competências que o adulto efectivamente possui e que 

produz no seu quotidiano, mobilizando múltiplos saberes, recursos e capacidades que 

foi adquirindo e aprofundando ao longo da vida.  

Para responder a esta problemática têm vindo a ser implementados diferentes 

sistemas, em diversos países da Europa e do Mundo, com vista ao reconhecimento 

institucional, através da acreditação e/ou certificação dos adquiridos experienciais dos 

adultos. Na generalidade dos casos, nomeadamente nos sistemas pioneiros destes 

processos de reconhecimento, valorizam-se, preferencialmente, as aprendizagens 

realizadas em contexto de trabalho, certificando competências profissionais, ou seja, 

atribuindo qualificação profissional a adultos que não tiveram formação profissional 

mas que possuem as competências necessárias ao exercício de uma determinada 

profissão, fruto dos seus adquiridos experienciais.3 

Em Portugal, fruto de circunstâncias específicas da população adulta portuguesa e de 

uma conjuntura institucional favorável, que adiante se referem, criou-se, 

recentemente, um Sistema Nacional de Reconhecimento, Validação e Certificação de 

Competências (Portaria nº 1082-A/2001, de 5 de Setembro, DR 206, Série I-B) que 

procura valorizar todas as experiências de vida, atribuindo uma certificação escolar de 

nível básico 3, 2 ou 1, equivalente, para todos os efeitos legais, aos 3º, 2º ou 1º ciclos 

do ensino básico. 4 

A criação deste Sistema, a acreditação das entidades públicas ou privadas promotoras 

dos Centros de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (Centros 

de RVCC), o seu acompanhamento e monitorização competiu à Agência Nacional de 

Educação e Formação de Adultos (ANEFA). No âmbito dos serviços prestados à 

ANEFA, como consultora e como professora requisitada na Unidade Regional da 

ANEFA no Algarve, tive oportunidade de acompanhar, a par e passo, a 

implementação e o funcionamento destes Centros. Mobilizando essa experiência e 

alguma reflexão neste âmbito, apresento alguns dados e considerações que podem 

                                                 
3 Cf. Pires, Ana Luisa Oliveira, 2002.  
4 Para consulta de toda a legislação que enquadra os Centros de Reconhecimento, Validação e 
Certificação de Competências é de interesse a Colectânea de Legislação ANEFA, vol.s I e II, publicada 
pela ANEFA. Muita informação sobre os Centros de RVCC está, igualmente, disponível em 
www.dgfv.min-edu.pt.  
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contribuir para a compreensão desta nova realidade, ao serviço da população adulta 

portuguesa. 

 

1. A subcertificação escolar e profissional reconhecida da população activa 
portuguesa – alguns dados 

 
 
Compreender a metodologia de intervenção dos Centros de Reconhecimento, 

Validação e Certificação de Competências passa, necessariamente, por conhecer as 

características da população activa portuguesa, nomeadamente, no que diz respeito 

aos seus níveis de certificação escolar. Os estudos sobre a Economia Portuguesa e 

sobre o Sistema de Educação e Formação Profissional destacam a persistência das 

debilidades na estrutura habilitacional da população activa, tanto empregada como 

desempregada. Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), em 2000, 

8,9 % da população activa portuguesa não possuía qualquer nível de instrução, 33,9% 

não possuía mais do que quatro anos de escolaridade e 21,4 % mais do que seis anos. 

No total, 64,2% da população activa – correspondendo a 3 138 500 adultos - não 

completara a escolaridade básica de nove anos. (Quadro 1). 5 

 
 

Quadro 1 – POPULAÇÃO ACTIVA POR NÍVEL DE INSTRUÇÃO  
 Continente - 2000 

 

Nível de instrução N.º % 

Nenhum 433 200 8,9 

Ensino básico 
1º Ciclo (4 anos) 
2º Ciclo (6 anos) 
3º Ciclo (9 anos) 

 
1 659 700 
1 045 600 
715 900 

 
33,9 
21,4 
14,6 

Ensino secundário 585 400 12,0 

Ensino superior 452 200 9,2 

                                                                    Total 4 892 000        100,0 

 
Fonte: INE, 2001. 

 
 
Se fizermos uma análise da distribuição etária deparamo-nos com uma clara ruptura 

geracional em matéria de qualificações da população portuguesa. Assim, nas faixas 

                                                 
5 Os dados que se apresentam foram gentilmente cedidos pela Direcção Geral de Formação Vocacional. 
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etárias mais altas uma larga maioria da população ( 91,6 % do grupo dos 65 e mais 

anos e 69,7 % do grupo dos 45–64) não ultrapassou os quatro anos de escolaridade.  

Em contrapartida, esta subescolarização afecta apenas 10,9 % da população activa até 

aos 24 anos (Quadro 2). 

 

Quadro 2 – DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DA POPULAÇÃO ACTIVA POR GRUPO 
ETÁRIO, 

SEGUNDO O NÍVEL DE INSTRUÇÃO – CONTINENTE 
2000 

% 

NÍVEL DE INSTRUÇÃO Até 24 anos 
 

25-44 anos 
 

45-64 anos 
 

65 e mais 
anos 

Nenhum   0,8   3,2 14,0 52,5 

Ensino básico 
    1º Ciclo (4 anos) 
    2º Ciclo (6 anos) 
    3º Ciclo (9 anos) 

 
10,1 
33,8 
31,7 

 
26,8 
28,4 
14,7 

 
55,7 
 7,6 
 8,9 

 
39,1 

            2,0 
 2,4 

Ensino secundário 18,8 14,9  5,9  1,7 

Ensino superior       4,8 12,0  7,9   2,3 

                                 Total          100,0          100,0         100,0          100,0 

       
Fonte: INE , 2001 

 

O baixo índice de escolarização e certificação da população adulta em geral e dos 

empresários, em particular, têm sido repetidamente identificado como o principal 

factor da dificuldade que a economia portuguesa tem tido em crescer sustentadamente 

acima da média da UE. Por isso, a economia portuguesa mantém-se, sobretudo, 

associada a sectores tradicionais (como o têxtil, o couro, a madeira, a indústria ligeira 

e a construção civil) com uma mão de obra pouco qualificada, baixos salários e baixa 

produtividade. Portugal revela, mesmo no horizonte de 2004, um índice elevado de 

baixas qualificações e, sobretudo, a mais lenta capacidade de recuperação no conjunto 

dos países europeus (Quadro 3).  
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Quadro 3 – COMPARAÇÃO INTERNACIONAL DO ÍNDICE DA POPULAÇÃO EMPREGADA 
 COM BAIXAS HABILITAÇÕES 

%  

País 1992 1995 2004 
(Previsão DE/MQE) 

PORTUGAL 77,4 75,6 68,4 
ESPANHA 68,2 62,5 42,9 
ITÁLIA 57,8 55,3 43,9 
GRÉCIA 58,1 52,5 40,2 
REINO UNIDO 46,7 42,7 36,7 
IRLANDA 46,1 41,2 30,8 
FRANÇA 60,1 32,7 23,3 
BÉLGICA 37,6 32,8 22,1 
DINAMARCA 27,5 20,2 18,4 
ALEMANHA 17,4 15,9 16,7 

  
Fonte: EUROSTAT e DE/MQE. 1999.  

 
O Plano Nacional de Emprego (PNE), na sua versão revista para 2001, propõe-nos 

uma leitura cruzada das qualificações com os níveis de habilitação dos trabalhadores 

por conta de outrem (Quadro 4).  
  

Quadro 4 – DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS TRABALHADORES POR CONTA DE OUTREM  
A TEMPO COMPLETO, POR HABILITAÇÕES ESCOLARES E NÍVEIS DE QUALIFICAÇÃO 

1998 
        % 

 
HM 

Quadros 
superiores 

Quadros 
médios 

Encarre- 
gados 

Profission. 
altamente 

qualificados

Profission. 
qualificados

Profission. 
semi- 

qualificados

Profission. 
não 

qualificados 

Praticantes
e 

aprendizes

 
Total

Infer. ou 
igual ao 9º 
ano de 
escolaridade 

 19,4  32,5  78,2  50,2  80,2  90,5  91,7  79,2  76,7

9º ao 12º 
ano de 
escolaridade 

 16,1  27,2  15,8  33,4  17,4   9,2   8,1  18,6  16,3

Bacharelato 
ou 
Licenciatura 

 64,5  40,3   6,0 16,4   2,4   0,4    0,2   2,2   7,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 
Fonte:  MTS/DETEFP – Quadros de Pessoal, Outubro de 1998. In PNE – revisão anual para 2001. 
 
 
A leitura do Quadro 4 indicia o baixo nível de habilitações escolares em todos os 

níveis de qualificação, que explica as dificuldades de uma fácil e rápida reconversão 

profissional da generalidade da mão-de-obra. Permite, ainda, concluir que apenas os 

quadros superiores representam uma proporção significativamente maior de 

trabalhadores com habilitações ao nível da “Licenciatura” ou do “Bacharelato” 
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(64,5%); que, mesmo nos quadros superiores e médios, existem percentagens 

elevadas de profissionais cujas habilitações não ultrapassa o 9º ano de escolaridade 

(19,4% e 32,5%, respectivamente); que nos restantes níveis de qualificação 

profissional, nomeadamente nos profissionais altamente qualificados e nos 

qualificados, o 9º ano é a habilitação dominante, quando pelas normas comunitárias 

deveria ser, no mínimo, o 12º ano qualificante.  

Em suma, no quadro europeu, os índices de certificação escolar da população activa 

portuguesa, particularmente nas camadas etárias mais altas e nos activos empregados, 

são assustadoramente baixos, exigindo um investimento urgente na educação e 

formação de adultos no nosso país. 
 

2. O investimento na educação e formação de adultos em Portugal  
 
As políticas e iniciativas no campo da educação e formação de adultos em Portugal 
registam, desde 1996-97, um impulso renovador, reflectindo, por um lado, a 
consciência, que o país tem - quer ao nível do cidadão comum, quer ao nível das 
organizações, entidades públicas ou privadas e orgãos de decisão política – dos baixos 
níveis de certificação escolar e profissional formal da nossa população adulta. Por 
outro lado, reflectem os efeitos dos novos desafios que se colocam a Portugal, no 
contexto da aposta europeia na transição para uma economia do conhecimento e da 
coesão social. Esta aposta estratégica pressupõe a correlação entre inovação, 
competitividade, níveis de bem estar, qualidade de vida e educação e formação da 
população, capaz de garantir um desenvolvimento humano sustentado.  
A renovação registada no campo da educação e formação de adultos em Portugal não 
é alheia ao facto de, a partir de 1996 6, esta passar a figurar na linha da frente das 
orientações estratégicas, tanto a nível de governos nacionais como a nível de 
organismos internacionais. 
Assim, já em 1996, é criada uma Comissão Nacional para o Ano da Educação e 
Formação ao Longo da Vida (Resolução do Conselho de Ministros 15/96, de 22 de 
Fevereiro) que apresentou, em Janeiro de 1998, a ‘Magna Carta’ sobre Educação e 
Formação ao Longo da Vida. Após participação de uma delegação governamental 
portuguesa na Conferência de Hamburgo, o Governo Português encomenda a um 
grupo de especialistas a elaboração de um Documento de Estratégia para o 
Desenvolvimento da Educação de Adultos (Dezembro de 1997).  

                                                 
6 Ano assinalado por iniciativas da Comissão das Comunidades Europeias, como o Livro Branco e o 
Ano Europeu da Educação e Formação ao Longo da Vida ou ainda a iniciativa da OCDE, patrocinando 
o movimento da Educação e Formação para todos e ao longo da vida. 
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O Plano Nacional de Emprego (Resolução do Conselho de Ministros nº 59/1998) 
constituiu, em termos estratégicos e programáticos o primeiro suporte legal para os 
sequentes desenvolvimentos da Educação e Formação de Adultos em Portugal. Entre 
os novos instrumentos previstos no Plano Nacional de Emprego, Pilar I – ‘Melhorar a 
empregabilidade’, referia-se o lançamento do programa ‘Projecto de Sociedade: 
SABER +’, visando a educação e formação de adultos ao longo da vida. De facto, no 
mesmo ano é criado o Grupo de Missão para o Desenvolvimento da Educação e 
Formação de Adultos (GMEFA), organismo de dupla iniciativa e tutela do Ministério 
da Educação (ME) e do então Ministério do Trabalho e Solidariedade (MTS), com  a 
incumbência do lançamento e execução do Programa e da constituição de uma 
Agência Nacional de Educação e Formação de Adultos.  
Em 1999, é criada a Agência Nacional de Educação e Formação de Adultos (ANEFA) 
pelo Decreto-Lei nº. 387/99, de 28 de Setembro, como instituto público dotado de 
personalidade jurídica e de autonomia científica, técnica e administrativa, sob a dupla 
tutela dos Ministérios da Educação e do Trabalho e da Solidariedade. No âmbito da 
missão da ANEFA, salientam-se como grandes objectivos: construir um Sistema de 
Reconhecimento,  Validação e Certificação Escolar (e Profissional) das 
Competências e Conhecimentos, adquiridos pelos adultos, maiores de 18 anos, em 
situações de trabalho e de vida; desenvolver e divulgar novos currículos, modelos, 
metodologias e materiais de intervenção específicos para a educação e formação de 
adultos, com dupla certificação escolar e profissional; apoiar projectos e iniciativas de 
educação e formação de adultos, designadamente as modalidades de ensino aberto e 
a distância; apoiar a formação especializada de formadores, designadamente, de 
Profissionais de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências;  
difundir uma cultura de iniciativa, empreendedorismo e de abertura ao novo nos 
domínios de Educação e Formação de Adultos (EFA); realizar estudos e promover a 
investigação no domínio da educação e formação de adultos e a sua disseminação. 
Em 17 de Março de 2002, o resultado das eleições gerais antecipadas provocou a 
criação de um quadro legislativo que introduziu alterações significativas no âmbito da 
política nacional relativa ao sistema educativo e, nomeadamente, no que concerne à 
educação e formação de adultos. Neste âmbito, a nova Lei Orgânica do Ministério de 
Educação cria a Direcção-Geral de Formação Vocacional (DGFV), de acordo com o 
ponto 2. desta lei: “a integração entre a educação e a formação a cargo do Ministério 
da Educação, a formação vocacional, implica que nele se crie um novo organismo, 
capaz de uma actuação transversal na concretização dos objectivos de qualificação, ao 
longo da vida, dos jovens e adultos.”  
A DGFV passou, assim, em regime de instalação, sob a tutela do ME, em estreita 
coordenação com o Ministério da Segurança Social e do Trabalho (MTSS), a assumir, 
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entre outras, as atribuições da ANEFA, entretanto extinta pela mesma lei. As 
atribuições da DGFV são de carácter extremamente abrangente, como é explícito no 
ponto 2. do Artigo 16 do citado normativo: “a formação vocacional abrange, em 
termos integrados, nomeadamente, a aprendizagem, a qualificação inicial, a oferta 
formativa de educação e formação, entre a qual a orientada para os jovens dos 15 aos 
18 anos, o 10ºano profissionalizante, a especialização tecnológica, a educação e 
formação de adultos, o ensino das escolas profissionais, o ensino recorrente de 
adultos, bem como a componente tecnológica e profissionalizante da educação escolar 
e extra-escolar.”  
A multiplicidade de atribuições da nova Direcção Geral pode diluir um esforço 
concertado, de cerca de cinco anos, de impulsionar e inovar a educação e formação da 
população activa portuguesa, envolvendo todos os seus actores e a sociedade civil, 
temendo-se, ainda, com a extinção de um organismo vocacionado especificamente 
para a educação e formação de adultos, uma diminuição do investimento institucional 
neste campo. Reconhecendo-se que, globalmente, o principal constrangimento com 
que se confronta a educação e formação de adultos em Portugal continua a ser o 
grande volume de adultos portadores de baixos níveis de escolaridade e sendo sabido 
que este factor acarreta pesados custos nos níveis de desenvolvimento do país, 
encontra-se legitimada a atenção que tem de continuar a ser prestada à educação e 
formação ao longo da vida, em particular aos adultos, e entre estes aos menos 
favorecidos, esperando-se da nova tutela, a consolidação de todas as medidas já 
tomadas com esta finalidade. 
 
3. A criação da Rede de Centros de RVCC 
 
No quadro dos diferentes actores institucionais da Educação e Formação de Adultos, a 
ANEFA – foi criada sob a dupla tutela do ME e do MTS, como já se referiu - 
surgindo, não para substituir outros actores, entidades ou intervenções, mas para 
intervir em novos domínios, designadamente no reconhecimento, validação e 
certificação de competências e, ainda, para alargar, diversificar, integrar e flexibilizar 
a oferta, estimulando a procura. 
No âmbito do reconhecimento, validação e certificação de competências, a ANEFA 
incentivou a construção gradual de uma Rede Nacional de Centros de 
Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências, visando a certificação 
escolar7, de modo a ultrapassar a situação de subcertificação dos activos com uma 
escolaridade inferior à actual escolaridade obrigatória (o 9º. ano de escolaridade ou 3º. 
                                                 
7 O Decreto-Lei n.º 387/99, que criou a ANEFA, estabelecia como uma das suas atribuições a certificação escolar 
e profissional, com base no processo de reconhecimento e validação das aprendizagens informais dos adultos. Por 
orientação do então Ministério do Trabalho e da Solidariedade, a ANEFA  apenas tem vindo a certificar em termos 
de equivalência escolar, orientação que se mantém (até à data) na entretanto criada DGFV. 
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ciclo do ensino básico).8 Lançou, para isso, de forma faseada, Centros de 
Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (Centros RVCC)9, que 
são promovidos por entidades públicas ou privadas, devidamente acreditadas pelo 
Sistema de Acreditação da ANEFA10 (actualmente monitorizado pela Direcção Geral 
de Formação Vocacional – DGFV). Assim, a Rede de Centros de RVCC é construída 
a partir da acreditação de entidades de natureza diversa, solidamente enraizadas na 
comunidade em que se inserem. Contam-se, entre estas entidades, associações 
empresariais, associações de desenvolvimento local, associações de municípios, 
parceiros sociais institucionais, escolas, centros de formação profissional. O processo 
de acreditação destas entidades promotoras tem como principal finalidade identificar 
as que reúnem melhores condições de partida e demonstram possuir melhores 
competências para integrarem a Rede de Centros, respondendo às necessidades das 
populações locais. 
Até 2006, no âmbito da Intervenção Operacional da Educação (cofinanciamento do 
Fundo Social Europeu - III Quadro Comunitário de Apoio)11, serão criados 84 
Centros de RVCC a um ritmo de 14 por ano, de acordo com dois critérios 
fundamentais: densidade demográfica e dispersão geográfica. Privilegiam-se ainda, 
outros critérios, como as necessidades das populações menos escolarizadas, as 
condições de acessibilidade das populações e a diversidade dos públicos envolvidos. 
A construção da Rede Nacional de Centros de Reconhecimento, Validação e 
Certificação de Competências implicou, igualmente, a construção de um Referencial 
de Competências-Chave para a Educação e Formação de Adultos12, quadro orientador 
de todo o processo de balanço de competências pessoais e de validação dos saberes e 
competências adquiridos pelos adultos que acorrem aos Centros de RVCC. Este 
processo implica, igualmente, a formação e enquadramento de profissionais 

                                                 
8 Contudo, a Portaria que rege a criação desta Rede de CRVCC prevê, nas suas disposições finais o alargamento 
deste modelo e estratégia de intervenção aos adultos que não possuam o 12º ano de escolaridade. 
9 O Despacho Conjunto nº 919-A/2001, de 8 de Outubro cria os Centros a funcionar em 2001 e 2002 (6+22+14) e 
o Despacho Conjunto nº804/2002, de 28 de Outubro publica as listagem de Centros que funcionarão em 2003, 
2004 e 2005. 
10 O Despacho nº 9629/2001, de 23 de Abril aprova o regulamento que estabelece o processo de acreditação das 
entidades promotoras de Centros de RVCC. O mesmo regulamento consta no anexo I à Portaria nº1082-A/2001, de 
5 de Setembro, que cria a Rede nacional de Centros de RVCC, e que é rectificada, para efeitos do disposto para o 
processo de acreditação de entidades, pela Portaria 286-A/2002, de 15 de Março. 
11 O Despacho Conjunto nº262/2001, de 22 de Março, aprova o regulamento que define o regime de acesso aos 
apoios concedidos no âmbito da Medida 4, Acção 4.1 – reconhecimento, validação e certificação de 
conhecimentos e competências adquiridas ao longo da vida, do PRODEP III ou seja, regulamenta os apoios 
financeiros concedidos aos Centros de RVCC. 
12 O Referencial de Competências-Chave para a Educação e Formação de Adultos, que tem vindo a orientar o 
processo de RVCC, constitui igualmente a base do desenho curricular dos Cursos de Educação e Formação de 
Adultos (Cursos EFA), assente em competências-chave. Os Cursos EFA constituem uma oferta integrada de 
educação e formação de adultos maiores de 18 anos, pouco qualificados e sem a escolaridade básica obrigatória, 
que a ANEFA organizou no quadro de uma Rede de Referência. Paralelamente, a ANEFA apoiou a criação de 
uma Rede Nacional de oferta de educação e formação de adultos, da iniciativa de diferentes entidades 
públicas e privadas, a qual pode obter financiamento através do Programa Operacional Emprego, Formação e 
Desenvolvimento Social (POEFDS) ou mediante financiamento próprio. 
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especializados, a construção de instrumentos de registo das competências certificadas, 
a articulação com outras estruturas de acreditação e certificação e a divulgação dos 
serviços de RVCC junto da população portuguesa, de forma a operacionalizar a 
concepção de um Sistema Nacional de Reconhecimento, Validação e Certificação de 
Competências adquiridas pelas pessoas adultas nos seus vários contextos de vida, 
baseado na demonstração de competências para a cidadania e empregabilidade. 
 
4. Funcionamento, acompanhamento e monitorização dos Centros de RVCC 
 
Os Centros de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências 

organizam-se em torno de três eixos de intervenção - reconhecimento, validação e 

certificação - assegurando uma oferta diversificada de serviços junto dos adultos e da 

comunidade local: animação local, acolhimento, informação, aconselhamento, 

acompanhamento, formações complementares e provedoria. 

Assim, todos os Centros mobilizam a sua equipa de profissionais para prestar um 

serviço permanente de acolhimento, informação e aconselhamento aos adultos que 

procuram este serviço. Simultaneamente, divulgam na comunidade em que se 

inserem, em parceria com outros actores institucionais, a natureza deste serviço, 

estimulando a procura de ofertas de educação e formação e promovendo uma cultura 

de aprendizagem ao longo da vida. 

A novidade deste modelo torna esta abordagem crucial, na medida em que muitos 

adultos procuram os Centros de RVCC na expectativa de uma formação intensiva que 

lhes atribua rapidamente a certificação escolar que desejam e necessitam. Torna-se 

necessário divulgar correctamente a missão dos Centros de RVCC, acolher de forma 

positiva os adultos, esclarecendo-os sobre as diferentes metodologias usadas, 

clarificando a diferença entre este processo e o de formação. Assim, nos Centros são 

prestadas aos adultos todas as informações necessárias sobre o próprio processo de 

RVCC e sobre ofertas diversificadas de formação disponíveis no próprio Centro, na 

instituição que o integra ou noutras instituições locais, procedendo-se a um 

aconselhamento sobre os processos e percursos mais adequados para cada adulto, caso 

a caso. 

O processo de RVCC valoriza todas as aprendizagens experienciais do adulto, 

reconhecendo, validando e certificando as competências que este possui, tendo em 

conta as competências identificadas no Referencial de Competências-Chave para a 
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Educação e Formação de Adultos13, organizado em quatro áreas de competência: 

Linguagem e Comunicação, Tecnologias de Informação e Comunicação, Matemática 

para a Vida e Cidadania e Empregabilidade. Este referencial está organizado em três 

níveis, Básico 1, 2 e 3, que correspondem, como já foi dito, à certificação escolar de 

nível básico 1, 2 ou 3, equivalente, para todos os efeitos legais, aos 1º, 2º ou 3º ciclos 

do ensino básico.  

Os Centros podem organizar formações complementares pontuais para adultos que, 

tendo ao longo do processo reconhecimento evidenciado necessidade de aprofundar 

algumas competências nas áreas referidas, necessitam dessa formação para conseguir 

a sua validação e certificação. Contudo, o cerne deste processo é a evidenciação das 

competências que o adulto já possui mas que nunca reconheceu ou viu reconhecidas.  

Consoante as diferentes situações, os adultos podem fazer um processo de RVCC, de 

duração temporal muito variável (de acordo com a disponibilidade e condições 

específicas e os ritmos de cada adulto, dos grupos e dos Centros) assente em sessões 

individuais e/ou colectivas, sendo permanentemente acompanhados pelos 

profissionais do Centro. Uma vez que todo o processo pode conduzir à (re)formulação 

do projecto de vida pessoal e profissional do adulto participante, os Centros oferecem 

um serviço de provedoria, facilitando o encaminhamento ou o acesso dos adultos a 

outros sistemas de certificação, outras oportunidades de aprendizagem e formação ou 

integração e mobilidade sócio-profissional. 

Muitos Centros organizam, igualmente, um serviço de itinerância, realizando sessões 

em empresas, juntas de freguesia, clubes recreativos, paróquias, associações locais, 

procurando ir ao encontro de populações com problemas de acessibilidade, com 

menores recursos ou com limitações espaço-temporais. 

Como atrás foi referido o processo de RVCC organiza-se em três eixos de 

intervenção: 

- O Reconhecimento, que consiste no processo de identificação pessoal de 

competências previamente adquiridas pelo adulto. Assente na metodologia das 

histórias de vida, este processo, de alguma complexidade, exige o 

acompanhamento por parte dos profissionais do Centro, que ajudam, cada 

adulto a descobrir o que aprendeu em todos os tempos e situações de vida. A 
                                                 
13 O conceito de competência é polissémico, adoptando-se como base da construção do Referencial de 
Competências-Chave uma concepção sistémica que o compreende como a mobilização em acto de 
saberes, capacidades e recursos de natureza cognitiva, emocional e afectiva, construídos e integrados 
em situações de aprendizagem explícita ou implícita, em todos os contextos de vida. 
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reconstrução do percurso pessoal e profissional possibilita a descrição e 

nomeação de saberes adquiridos, de modo a haver uma apropriação consciente 

e reconhecimento pessoal das competências mobilizadas na acção quotidiana. 

Através desta abordagem biográfica cada adulto toma consciência que nas 

múltiplas tarefas desempenhadas e responsabilidades assumidas, realizou 

aprendizagens, mobilizou saberes e recursos, produzindo competências. Este 

processo é, igualmente, consubstanciado num conjunto de actividades que 

permitem ao adulto fazer o seu balanço de competências, construindo um 

dossier pessoal que contém todas as evidências documentadas das 

competências de que o adulto é portador. 

- A Validação, que se consubstancia num conjunto de actividades que visam 

apoiar o adulto no processo de avaliação das suas competências, relativamente 

às quatro àreas de competência-chave e aos níveis de certificação escolar, de 

acordo com o definido no Referencial atrás referido. Este processo culmina 

com a actuação do júri de validação que analisa e avalia o dossier pessoal do 

adulto, recorrendo sempre que necessário ao pedido de demonstração de 

competências menos bem documentadas. 

- A Certificação, que confirma as competências adquiridas, reconhecidas e 

validadas com a emissão oficial de uma carteira Pessoal de Competências e do 

Certificado obtido. 

 

Para apoiar o adulto em todas as fases do processo e desenvolver todas as actividades 

inerentes ao funcionamento do Centro, a sua equipa é constituída da seguinte forma: 

- pelos profissionais de RVC, principais responsáveis pelo acompanhamento do 

adulto em todas as fases do processo, desde o acolhimento à validação e 

certificação. Procura-se que estes profissionais tenham um perfil adequado à 

função que desempenham, considerando-se como condições essenciais que 

possuam uma formação académica de base na área das Ciências Sociais e 

Humanas e formação e/ou experiência na área da educação e formação de 

adultos, assim como formação especializada nas metodologias de História de 
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Vida e Balanço de Competências. Este tipo de formação tem sido organizada 

pela ANEFA e após a sua extinção, pela DGFV; 14 

- Pelos formadores15 (responsáveis por uma ou mais áreas de competência-

chave), que de forma articulada com o profissional de RVC acompanham o 

adulto na exploração das suas competências de vida, na construção do dossier 

pessoal (reconhecimento) e na sua validação e certificação. Podem ainda 

apoiar os adultos que necessitem de formações complementares, organizando 

formação à medida. Estes profissionais que apoiam o adulto na confrontação 

das suas competências com as do Referencial de Competências-Chave, 

possuem habilitações académicas e profissionais que permitem o acesso à 

docência, Certificado de Aptidão Profissional e experiência e/ou formação na 

área de educação e formação de adultos. Igualmente para estes profissionais 

tem sido organizada pela ANEFA/DGFV formação em metodologias de 

reconhecimento e validação de competências; 

- Pelos técnicos de apoio administrativo e apoio à gestão financeira que 

asseguram todo o trabalho logístico do Centro de RVCC, apoiando a restante 

equipa de profissionais; 

- Pelo Director e/ou Coordenador pertencente à entidade que promove o Centro 

de RVCC, que coordena(m) toda a equipa; 

- Finalmente, e ainda que com uma intervenção pontual, o avaliador externo é 

um elemento crucial no momento de actuação do júri de validação. Este 

avaliador externo faz parte da composição obrigatória do júri que decorre 

formalmente, como acto público, e é composto pelo profissional de RVC e 

formadores que acompanharam o(s) adulto(s) em presença. Este elemento 

externo, que legitima socialmente o processo de RVCC, promovendo o 

reconhecimento social das competências do adulto é alvo de um processo de 
                                                 
14 Esta formação é financiada no âmbito da medida 4.1. do PRODEP III, que assegura o financiamento 
dos Centros de RVCC e tem tido como público-alvo toda a equipa de profissionais dos Centros de 
RVCC e técnicos da ANEFA/DGFV que os acompanham e monitorizam. Segundo dados constantes no 
Anexo Estatístico do Relatório de Execução do PRODEP III, Gestão Nacional do PRODEP, 1848 
profissionais de Centros RVCC usufruíram de formação entre 2001-2002. De entre estes, 851 
encontram-se na faixa etária dos 25-34 anos e 420 na faixa etária dos 35-44 anos, grupos etários que 
representam a maioria dos profissionais; 1171 são mulheres; 1654 têm bacharelato ou licenciatura. 
Conclui-se que a maioria dos Profissionais dos Centros de RVCC são do sexo feminino, com 
formação ao nível do ensino superior e estão na faixa etária dos 25-44 anos. 
15 O acompanhamento aos Centros de RVCC demonstra que a designação “formadores” para estes 
profissionais foi, neste caso, bastante desadequada, na medida em que o papel que desempenham 
extravasa, em muito, as funções habituais de um formador. Esta designação suscita mal entendidos e 
alguns desempenhos menos bem sucedidos ao nível das práticas dos Centros. 

 13



acreditação16, devendo possuir habilitação académica superior à pretendida 

pelo candidato ao júri, exercer cargos profissionais relevantes, desempenhar 

actividades de carácter social, cultural ou académico reconhecidos no meio em 

que se insere e ainda possuir algum currículo no âmbito da educação e 

formação de adultos. 

 

Completando esta breve resenha do funcionamento dos Centros de RVCC, regista-se 

que todos os Centros elaboram anualmente um Plano Estratégico de Intervenção em 

que caracterizam toda a sua actuação, público-alvo, dinamização local, metas, 

objectivos, organização, funcionamento, actividades e custos previstos, fornecendo 

indicadores que permitirão a avaliação das metas estabelecidas e dos resultados da 

intervenção realizada. Por sua vez a organização, funcionamento e gestão dos Centros 

assenta na Carta de Qualidade dos Centros de RVCC, na qual são estabelecidos os 

valores e princípios que orientam e balizam as actividades dos Centros e a sua 

articulação em rede. 

Para assegurar a eficácia da intervenção dos Centros de RVCC e a securização do seu 

modelo de funcionamento, foi definido um Sistema de Acompanhamento e 

Monitorização, cuja responsabilidade coube à ANEFA, transitando para a DGFV, 

quando aquela foi extinta. De acordo com este sistema, todos os Centros são alvo de 

um processo de acompanhamento, que consiste na monitorização dos desempenhos e 

resultados quantificados da actividade dos Centros assim como na avaliação da 

adequação aos valores e princípios identificados na Carta de Qualidade.   

A acreditação de qualquer entidade como promotora de um Centro RVCC pode, a 

qualquer altura, ser suspensa, em resultado da avaliação efectuada no âmbito do 

sistema de acompanhamento e monitorização.  

A um outro nível, o próprio processo de acompanhamento vai permitindo aferir as 

metodologias utilizadas, os materiais e procedimentos aplicados, contribuindo para a 

consolidação do trabalho das equipas de Centros RVCC, a operar no terreno, e das 

equipas, que no âmbito da extinta ANEFA e da DGFV monitorizam toda a Rede de 

Centros. 

Finalmente a implementação do Sistema de Acompanhamento e Monitorização e a 

análise dos resultados dos Centros de RVCC em pleno funcionamento poderá permitir 

                                                 
16 Despacho nº13563/2002, de 15 de Junho 
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que este modelo e estratégia de intervenção no âmbito do Sistema Nacional de 

Reconhecimento e Validação de Competências possa ser alargado a todos os adultos 

que não posssuem o 12ºano.  

 

5. A população que participa no processo de reconhecimento nos Centros RVCC 
 
 
De acordo com o Anexo Estatístico do Relatório de Execução do PRODEP III, Gestão 

Nacional do PRODEP, que nos fornece dados relativamente à execução dos Centros 

de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências nos anos 2001 e 2002, 

a distribuição dos adultos que procuraram estes Centros, face ao processo de RVCC é 

apresentada no gráfico 1. 

 
Gráfico 1  

 

Distribuição dos adultos que procuraram os Centros RVCC em 2001/2002
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Uma primeira leitura deste Gráfico pode levar à conclusão que o número de 

certificados, face ao número de inscritos é muito baixo (cerca de 11,9%), contudo um 

conhecimento profundo da complexidade do processo de reconhecimento, validação e 

certificação de competências adquiridas em contextos informais e o conhecimento de 

alguns constrangimentos funcionais leva-nos a uma leitura diversa. Note-se, 
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igualmente, que cerca de 21,6% (6804) dos inscritos não tinham perfil adequado para 

este processo, tendo sido orientados para ofertas de formação. Cerca de 70,5% 

(22191) dos inscritos estão em processo de reconhecimento e/ou em formações 

complementares, o que significa que, de acordo, com o seu ritmo próprio, obterão a 

certificação pretendida. Convém, ainda, registar que, em 2001 e 2002, e de acordo, 

com a implementação gradual de Centros de RVCC, dos 84 Centros previstos até 

2006, apenas 42 foram abertos (6 Centros experimentais em 2000, 22 em 2001 e mais 

14 em 2002), estando apenas 37 em pleno funcionamento.  

Relativamente ao nível de instrução, da população adulta em processo de 

reconhecimento de competências nos Centros RVCC, a mesma fonte revela  que a 

totalidade destes adultos detém níveis de instrução iguais ou inferiores a 6 anos de 

escolaridade. Neste universo, predominam os adultos com 6 anos de escolaridade 

(Quadro 5). 

 
 
Quadro 5 – Distribuição dos adultos em processo de reconhecimento de competências, 
segundo o nível de instrução – 2001/2002 

 
 

Nível de instrução N.º % 

 Menos de 4 anos de escolaridade     285   1.7 

Ensino básico 
1º Ciclo (4 anos) 
2º Ciclo (6 anos) 

 

 
3457 

     12681 
 

 
21.0 
77.3 

 

                                                          Total         16423          100,0 

 
Fonte: Relatório de Execução do PRODEP III, 2002 

 
 
A repartição etária dos adultos em processo de reconhecimento de competências 

permite identificar uma faixa etária predominante. Com efeito, os adultos com idades 

compreendidas entre os 25 e os 44 anos representam cerca de 67.6 % (11105 adultos) 

da população abrangida por este processo de reconhecimento, o que é, do ponto de 

vista da população crítica do desenvolvimento, um excelente indicador  (Quadro 6).  
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Quadro 6 – Distribuição dos adultos em processo de reconhecimento de competências 
por grupo etário segundo o género 2001/2002 

 

Género Até 24 anos 
 

25-44 anos 
 

45-64 anos 
 

65 e mais anos Total  

H 

M 

1123 

763 

      5146 

5959 

1361 

2028 

23 

20 

7653 

8770 

Total 1886 11105 3389 43     16423 

 
Fonte: Relatório de Execução do PRODEP III, 2002 

 

Com uma representação claramente inferior, a população do grupo etário dos 45–64 

anos deverá merecer uma particular atenção e esforço de mobilização no sentido do 

reforço das condições de acesso a níveis de aprendizagem e qualificação mais 

elevados, uma vez que tudo leva a crer que esta população se manterá activa por um 

período de tempo alargado. 

Quanto ao cruzamento da variável “género” com a variável “grupo etário”, a análise 

do Quadro 6 revela que, ainda que na totalidade as Mulheres estejam em maior 

número, Homens e Mulheres apresentam uma distribuição muito semelhante na faixa 

etária predominante (25-44 anos). Na população dos adultos com menos de 24 anos, 

as Mulheres estão subrepresentadas relativamente aos Homens, passando-se o inverso 

na faixa etária dos 45-64 anos. O primeiro facto pode ser entendido como o reflexo da 

situação da população activa do país, na faixa etária com menos de com menos de 9 

anos de escolaridade, em que, de igual modo, as Mulheres têm uma representação 

significativamente menor.17  

A leitura do Quadro 7 revela uma clara predominância dos “Empregados” na 

população adulta com uma escolaridade igual ou inferior a 6 anos, que se encontra em 

processo de reconhecimento de competências, procurando por esta via ver 

formalmente validados os seus conhecimentos e/ou completá-los para efeitos de 

obtenção de um diploma e progressão na carreira e/ou, simplesmente, melhoria do seu 

desempenho profissional e social. 

 

 

 
                                                 
17 Cf. Plano Nacional de Emprego (PNE) – revisão anual para 2001, D.R. Nº 142, Série I-B, 21 de Junho de 2001 
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Quadro 7 – Distribuição dos adultos em processo de reconhecimento de competências,  
segundo o género e a situação face ao emprego - 2001/2002 
 
 

  Desempregados    

Empregados 
         

Mais 12 
meses 

12 meses ou menos Procura 1º 
emprego 

Outra 
situação ** 

Total 

5953 H* 610 H 663 H 136 H 291 H 7653 

6193 M* 888 M 986 M 243 M 469 M 8770 

12146 T* 1498 T          1649 T 379 T 760 T 16423 

 
Fonte: Relatório de Execução do PRODEP III, 2002 
*  H-Homens, M-Mulheres, T-Total 
** Inclui, entre outros, ‘inactivos’; ‘reformados’. 
 
 

Uma leitura cruzada com a variável “Género” (Quadro 7), revelando uma distribuição 

algo semelhante dos adultos em algumas das categorias consideradas, mostra que na 

categoria “Empregados” Homens e Mulheres apresentam uma distribuição muito 

semelhante, tal como era visível na faixa etária predominante (25-44 anos).  

Já na categoria dos “desempregados” e “outras situações” as Mulheres encontram-se 

representadas em maior número. Refira-se, contudo, que esta diferença não parece 

particularmente significativa face ao universo considerado.  

Em síntese, a população adulta que, em 2001 e 2002,  participou de um processo de 

reconhecimento de competências nos Centros RVCC  possui, na sua grande maioria, 6 

anos de escolaridade (77.3%); encontra-se predominantemente representada na faixa 

dos 25-44 anos (67.6 %); 73,9 % encontra-se empregada. 

 

6. Os Centros de RVCC – benefícios, constrangimentos e perspectivas 

 

A avaliação dos benefícios da intervenção dos Centros de Reconhecimento, Validação 

e Certificação junto da população adulta portuguesa, no quadro da promoção da 

aprendizagem ao longo da vida e, particularmente, do aumento dos índices de 

escolaridade, com potenciais efeitos nos níveis de produtividade, competitividade e 

bem-estar social, reúne algum consenso.  
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No Relatório da Avaliação Intercalar da Intervenção Operacional da Educação do 

Quadro Comunitário de Apoio 2000-2006, de 31 de Julho de 200318 destacam-se “a 

criação e funcionamento dos Centros RVCC, a realização de acções de formação para 

profissionais responsáveis por este processo e a concepção e gestão de dispositivos e 

instrumentos para o apoio a este processo.” Este Relatório sublinha que “no conjunto 

das Acções/medidas que compõem a IO da Educação, esta será uma das que merecem 

(...) uma avaliação mais positiva (...) pela sua relevância face aos défices de 

qualificação da população adulta (...)” e “(...) pelo modo eficaz como o sistema de 

RVCC foi pensado e tem vindo a ser implementado”. 

Esta avaliação será crucial para a Revisão Intercalar do PRODEP III, conduzindo a 

recomendações de manutenção e reforço da Acção financiadora do Sistema de 

Reconhecimento, Validação e Certifcação de Competências e viabilizando o 

equacionamento do seu alargamento à escolaridade de 12 anos, ainda que se 

mantenha a prioridade na escolaridade básica de 9 anos, atendendo aos baixos níveis 

de certificação escolar da população adulta portuguesa.19 

No âmbito do Exame Temático sobre A Aprendizagem dos Adultos, a Nota Síntese 

sobre Portugal20 destaca como “ponto forte e exemplaridade” do caso português, “o 

sistema nacional de reconhecimento, validação e certificação de conhecimentos”, 

sublinhando a “originalidade da sua metodologia”. 

A avaliação positiva dos Centros de RVCC em estudos conduzidos por peritos 

nacionais e europeus é, igualmente, reforçada por investigadores, que sublinham a 

pertinência metodológica da intervenção destes Centros junto dos adultos.   

Firmino da Costa (2002)  afirma que “ a certificação de competências – do modo 

como ela é feita, isto é, baseada num exame reflexivo das experiências de vida 

criteriosamente conduzido e numa complementação cuidadosa com as aprendizagens 

formais que se revelem necessárias – representa bem, por paradoxal que isso possa 

parecer, esta passagem da ênfase no diploma à ênfase nas competências. “  

Paiva Couceiro (2002) afirma: “Este processo de reconhecimento pessoal-

reconhecimento social não é de natureza linear ou causal. Pelo contrário, encaro-o 

como um processo interactivo, em espiral, na medida em que se promove e mobiliza 

                                                 
18 Relatório Final Preliminar, Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (CIES), baseado em 
inquéritos a todos os Centros e estudos de caso. 
19 Segundo Documento de Trabalho nº1 do Grupo de Trabalho para a Revisão Intercalar do PRODEP III. 
20 Cf. 2001, OCDE, Nota Síntese sobre Portugal, in “A Aprendizagem dos Adultos em Portugal – 
Exame Temático”, ANEFA, Lisboa, 2002 
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mutuamente, possibilitando ao sujeito olhar-se e colocar-se em sucessivos patamares 

de formação permanente.” 

Reforçando estas ideias, considero que a acção dos Centros de RVCC e o seu efectivo 

impacto nos adultos que participam num processo de reconhecimento e validação de 

competências, supera, em muito, o aumento da sua certificação escolar (o que só por 

si é, desde logo, um valor acrescentado), suscitando, em cada adulto, uma 

transformação de si próprio21, que emerge na dinâmica de “desocultação” de saberes 

até aí ignorados ou desvalorizados, porque sem estatuto. Um adulto que passe por este 

processo não encontra apenas a oportunidade de obter a certificação das suas 

aprendizagens - encontra-se a si próprio - e sai do processo com a consciência das 

competências que efectivamente tem e com a certeza que pode continuar a aprender. 

Ao valorizar o capital experiencial de cada adulto, (re)valoriza-se cada sujeito, que 

como diz Couceiro (2002) se torna capaz de “ fundado em si mesmo, fazer prova do 

seu saber, acedendo ao reconhecimento social.” É neste sentido, que considero 

defensável afirmar que a acção dos Centros de RVCC, mantendo-se a metodologia 

que tem vindo a ser usada, situa-se no coração das medidas que promovem a 

aprendizagem ao longo da vida. 

Recorrendo mais uma vez a Couceiro (2002) quando diz que “este trabalho de, a 

partir da globalidade da vida, identificar e reconhecer competências que no seu 

decurso se foram delineando e tornando parte da própria pessoa supõe e exige um 

acompanhamento extremamente complexo, ele próprio mobilizador de múltiplas 

competências”, gostaria de chamar a atenção para um aspecto menos visível do 

impacto da dinâmica destes Centros: o da produção de (novas) competências dos 

(novos) profissionais de acompanhamento a adultos em processo de RVCC.  

Reflectir sobre estas novas competências, que emergem num novo contexto de 

trabalho na educação e formação de adultos é um campo aberto, que, sem dúvida, não 

deixará de atrair a atenção necessária da comunidade académica. 

De igual forma, um  follow up sobre os adultos que já concluíram o seu processo de 

RVC, obtendo a certificação, torna-se imperativo. A este respeito conheço apenas 

dados isolados, recolhidos informalmente por alguns Centros de RVCC, que não são 

suficientes para uma apresentação fundamentada, indiciando, contudo, que alguns 

adultos que passaram por este processo obtiveram a promoção ou a mobilidade de 

                                                 
21 No sentido de “transformação de perspectivas”, J. Mezirow, 1989, 1996 
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emprego que desejavam e estava na base da sua motivação para o processo; alguns 

recomeçam a sua carreira profissional, criando empresas, dando corpo a projectos de 

âmbito profissional, que nunca antes tinham conseguido concretizar; outros 

prosseguiram estudos, matriculando-se no ensino secundário ou em cursos de 

formação profissional; outros ainda, reforçaram a sua participação na cidadania, 

fazendo trabalho voluntário, criando ou associando-se a organizações diversificadas 

da sociedade civil.  

A Direcção Geral de Formação Vocacional está a compilar, para publicação, um 

conjunto de testemunhos de adultos, que dão conta da sua experiência ao longo do 

processo de RVCC e do impacto que este teve na sua vida. 

Contudo, apesar de sinais evidentes de uma acção positiva, os Centros de RVCC 

afirmam-se lentamente na sociedade portuguesa, limitados por constrangimentos 

vários, que importa identificar: sectores da opinião pública confundem o processo de 

RVCC com uma formação curta e intensiva, duvidando da validade de um certificado 

de 6 ou 9 anos de escolaridade obtido após meses de processo; as instituições 

educativas e formativas “desconfiam” desta forma diferente de obter uma certificação 

escolar oficial equivalente, para todos os efeitos, aos diplomas por estas emitidos; 

resistem ao facto dos Centros de RVCC estarem instalados em instituições públicas 

ou privadas, que ainda que devidamente acreditadas para o efeito e rigorosamente 

monitorizadas, nunca antes tiveram “o poder” de certificar; o modelo de 

financiamento dos Centros, assente no co-financiamento do FSE, que coloca a 

questão da sua subsistência após 2006; os limites desse mesmo financiamento, que de 

acordo com os estudos realizados, se revelou insuficiente face à procura deste serviço; 

os bloqueios à contratação de profissionais, especialmente em Centros acolhidos por 

instituições públicas22; a formação dos profissionais que, de acordo com os estudos 

realizados, não consegue, apesar do esforço feito pela ANEFA, satisfazer as 

necessidades e expectativas desses mesmos profissionais; a insuficiência de recursos 

humanos e materiais para promover um acompanhamento constante às equipas de 

profissionais dos Centros, tornando mais próximo e interventivo o sistema de 

monitorização; a ameaça, sempre latente, e em alguns casos presente, de 
                                                 
22 Devido às restrições à despesa pública e contenção no quadro de funcionários públicos, impostas 
pelo actual Executivo, cinco Centros de RVCC não conseguiram abrir, tal como previsto em 2001 e 
2002, devido a não poderem contratar a equipa de profissionais (mesmo tendo o respectivo 
financiamento aprovado). Curiosamente estes Centros estavam sediados em instituições com grande 
peso na formação profissional no nosso país: o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) e 
o Instituto de Formação Turística (INFTUR). 
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desvirtualização de um modelo inovador que exige um empenho quotidiano, 

simultaneamente crítico e construtivo, quer ao nível organizativo, quer ao nível da 

formação e acompanhamento dos seus profissionais.  

Por tudo isto, ainda que a Rede de Centros que opera, neste momento, no terreno, dê 

provas de uma grande tarefa, bem desempenhada, por muitos profissionais, na 

ANEFA (e actualmente na DGFV) mas sobretudo nos próprios Centros, cujo mérito, 

ousadia e pioneirismo são de valorizar, creio que esta experiência está longe de se ver 

consolidada.  

As perspectivas para o futuro dos Centros de RVCC dependem, tal como toda a 

educação e formação de adultos, da claramente necessária mas sempre adiada, 

estabilização do sentido das políticas de educação e formação no nosso país. Seria 

necessário apostar na consolidação e aperfeiçoamento das medidas aplicadas com 

resultados positivos (no que a Rede de Centros de RVCC é um bom exemplo) e no 

apoio às organizações que as promovem, ao invés de uma estéril mutação cíclica de 

orientações políticas ou de uma fútil extinção e substituição de actores institucionais, 

sem outro resultado prático que o desgate de esforços, recursos e pessoas.  

Por outro lado, alguma coordenação entre os diversos departamentos governamentais 

seria fundamental para que problemas funcionais (como o do referido bloqueio à 

contratação de profissionais em Centros RVCC funcionando em instituições públicas) 

não deitem a perder a oportunidade representada pelos actuais apoios financeiros, que 

já são parcos, a este sistema de reconhecimento, validação e certificação de 

adquiridos, considerado prioritário ao nível da Comunidade Europeia.  

Sem perdas de tempo, importaria recriar e planear modelos de financiamento e auto-

financiamento destes Centros de RVCC após 2006, acção extensível, aliás, a todo o 

financiamento da educação e formação de adultos no nosso país, que desde 1986, se 

vem, de forma viciosa, sustentando no co-financiamento europeu.  

E, em especial, seria de garantir o desenvolvimento deste modelo de intervenção, 

prevenindo e cerceando os potenciais desvios e más práticas, que podem comprometer 

todo um sistema, dada a sua novidade e inovação. A consolidação das metodologias 

experimentadas com sucesso no processo de reconhecimento e validação de 

competências exige um maior investimento na formação dos profissionais de RVCC, 

na produção de materiais de apoio e no reforço das equipas de acompanhamento e 

monitorização no terreno.  Exige, igualmente, que se incentivem e apoiem encontros 

monitorizados de reflexão entre os Centros de RVCC, numa lógica de redes de 
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proximidade, condição da criação de comunidades de aprendizagem. A 

consciencialização da opinião pública dos benefícios criados pelos Centros de RVCC 

e um investimento consistente neste modelo de intervenção garantiriam a afirmação, a 

eficácia e a sustentabilidade deste serviço, que entre outros, pode fazer a diferença 

para muitos cidadãos portugueses. 

 

Faro, 20 de Setembro de 2003 
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