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Quali�cação de Pessoas com De�ciências e Incapacidades (QPDI)

Enquadramento Institucional

A medida de Quali�cação das Pessoas com 
De�ciências e Incapacidades (QPDI) integra a 
resposta social do Centro de Formação da 
Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra 
(APCC), cuja qualidade de excelência se encon-
tra certi�cada. 

Procedimentos de Admissão 

Os candidatos devem efetuar a sua inscrição, 
nos Serviços Administrativos da APCC– Quinta 
da Conraria.

Destinatários: jovens/adultos com idade 
igual ou superior a 16 anos, que pretendam 
obter uma certi�cação escolar e pro�ssional 
(percursos B) ou certi�cação pro�ssional 
(percursos C).

Dupla Certi�cação Escolar e 
Pro�ssional 
(9º Ano) - 3600 Horas 
•    Assistente Familiar e de  Apoio à 
     Comunidade

•    Operador(a) de Informática

•    Empregado(a) de Andares

•    Serralheiro(a) Civil

•    Cozinheiro(a)

•    Operador(a) Agrícola

•    Mecânico(a) de Automóveis Ligeiros

•    Operador(a) de Jardinagem

•    Tratador(a)/Desbastador(a) de 
     Equinos

•    Estofador(a)

•    Assistente Administrativo(a)

•    Mecânico(a) de Serviços Rápidos

•    Pintor(a) de Veículos

•    Operador (a) de Acabamentos em 
     Madeira e Mobiliário

•    Agente em Geriatria

Oferta Formativa

Certi�cação Pro�ssional 
- 2900 Horas

•    Auxiliar de Empregado(a) de Andares

•    Ajudante de Serralheiro(a) Civil

•    Lavador/Lubri�cador

•    Auxiliar de Jardinagem e Espaços
      Verdes 

•    Ajudante de Tratador(a)/Desbastador(a)       
     de Equinos

•    Ajudante de Manutenção

•   Ajudante de Operador(a) Agrícola



  Agita

o Futuro

Objetivos

Potenciar a empregabilidade das pessoas 
com de�ciências e incapacidades, dotando-as 
de competências ajustadas para o ingresso, 
reingresso ou permanência no mundo labo-
ral.

Dinamizar iniciativas de formação de dupla 
certi�cação, integrando os objetivos de qua-
li�cação e inserção pro�ssional e/ou prosse-
guimento de estudos.

Promover a qualidade de vida das pessoas 
com de�ciências e incapacidades e suas famí-
lias.

Facilitar o acesso ao mercado de trabalho, 
tendo em vista a igualdade de oportunida-
des.
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Horário de funcionamento: 9.00h - 17.30h

 

 

 

Associação  de Paralisia Cerebral de Coimbra

Rua Garcia d’Orta, Vale das Flores
Tel.: 239 792 120
Fax: 239 792 129
E-mail:  geral@apc-coimbra.org.pt

Quinta da Conraria
Tel.: 239 802 820
Fax: 239 802 829
E-mail:  quinta.conraria@apc-coimbra.org .pt
             centro.formação@apc-coimbra.org.pt

Associação de 
Paralisia Cerebral de Coimbra

Aprenda uma pro�ssão
Valorize-se!


