
O CQ da APCC oferece –lhe:

Orientação Escolar e Profissional

Metodologias diferenciadas no trabalho 
com pessoas com deficiência e incapa-
cidade e em situação de desvantagem

Certi�cação do 9ºano

Certi�cação do 12ºano

Certi�cação Pro�ssional : 
 Mecânico/a de Automóveis Ligeiros

Reparador/a de Carroçarias de 

Automóveis Ligeiros

Mecânico/a de Serviços Rápidos

Técnico/a de Informática - Instalação 

e Gestão de Rede

Pintor/a de Veículos

Animador/a Sociocultural

Agente em Geriatria

Técnico/a Administrativo/a

Técnico de Jardinagem e Espaços Verdes

Cozinheiro/a

Obtenha
   Certi�cação

Escolar e/ou Pro�ssional

Centro Quali�ca da 
APCC

Associação de Paralisia Cerebral
de Coimbra

Horário de funcionamento: 9:00 - 21:00   

 

 

 

Associação  de Paralisia Cerebral de Coimbra

Rua Carlos Seixas, nº153  - Coimbra
Tel.: 239 402 544

Quinta da Conraria - Coimbra
Tel.: 239 802 820

centro.formacao@apc-coimbra.pt
apcc@centroqualifica.gov.pt

http://educacaoformacao.apc-coimbra.org.pt

O futuro começa HOJE!

Co�nanciado por:

CENTRO QUALIFICA



Centro Quali�ca da APCC
O Centro Quali�ca é uma  resposta do Centro 

de Formação da Associação de Paralisia Cere-

bral de Coimbra. É um projeto enérgico e inte-

grador, espelho da dinâmica institucional, 

respondendo às necessidades de TODOS os 

clientes, com e sem de�ciência e incapacida-

des.

Tem como funções:
     Informar, orientar e encaminhar jovens e 

adultos, que procurem saber qual o caminho 

formativo/educativo que mais é conveniente 

para si! Este pode ser formação escolar, pro�s-

sional ou de dupla certi�cação.

 

       Desenvolver processos de reconhecimen-

to, validação e certi�cação de competências 

(RVCC) adquiridas ao longo da vida. Os certi�-

cados obtidos podem ser nas vertentes esco-

lar, pro�ssional ou de dupla certi�cação.

    Aplicar metodologias diferenciadas no 

trabalho com pessoas com de�ciência e inca-

pacidade e em situação de desvantagem.

Se
ss

ão
 d

e 
Jú

ri 
do

 C
Q

Destinatários
Jovens (a partir de 15A) e Adultos (18A) que:
     Querem fazer formação pro�ssional;
    Querem aumentar os seus níveis de escolari-
dade; 
     Querem ver as suas competências escolares 
e/ou pro�ssionais reconhecidas formalmente.

 O que é um processo RVCC?
É um processo que permite ao candidato 
demonstrar competências que adquiriu ao 
longo da vida e em diferentes contextos, possi-
bilitando-lhe obter uma certi�cação esco-
lar/pro�ssional correspondente às competên-
cias que demonstra ter. Não envolve custos. 

RVCC Escolar
O processo de RVCC permite-lhe obter uma 
certi�cação escolar do 4º, 6º, 9º ou 12ºano de 
escolaridade, com base na sua experiência  pes-
soal, pro�ssional e social.
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RVCC Pro�ssional 
O processo de RVCC Pro�ssional permite-lhe 
obter uma quali�cação pro�ssional com base 
na experiência adquirida no desempenho das 
atividades pro�ssionais.

Vantagens da Certi�cação !
      Maior facilidade de integração e mobilidade 
no mercado de trabalho uma vez que as enti-
dades procuram colaboradores níveis acadé-
micos e pro�ssionais mais elevados;
     Espelho das quali�cações que possui;
     Valorização pessoal e pro�ssional;
     Acesso a novos percursos formativos!

Como se inicia um processo?
Dirija-se ao CQ e preencha a sua �cha de inscri-
ção. Após esse momento, trabalhará com a 
equipa do CQ para, com apoio dos técnicos, 
poder optar pelo percurso educativo/formati-
vo mais adequado aos seus objetivos.

Decida o SEU futuro!


