
CURSOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE ADULTOS (EFA) 

Os Cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA) são um percurso flexível de formação, de 

duração variável, especificamente dirigido a adultos, que permite o desenvolvimento de 

competências sociais, científicas e profissionais necessárias ao exercício de uma atividade 

profissional e simultaneamente a obtenção de um nível básico ou do nível secundário de 

educação. 

Os Cursos de Educação e Formação de Adultos têm uma duração que pode variar entre um e 

três anos, em função do nível de certificação em causa e estão organizados em diferentes tipos 

de percursos formativos de ensino básico ou de ensino secundário que integram três 

componentes (Portaria n.º 230/2008, de 7 de março, alterada e republicada pela Portaria n.º 

283/2011, de 24 de outubro): 

-Formação de Base - estruturada em áreas de competências-chave, visa contribuir para o 

desenvolvimento pessoal, cultural, científico e relacional dos adultos; 

-Formação Tecnológica - organizada em Unidades de Formação de Curta Duração, visa o 

desenvolvimento de um conjunto de competências técnicas necessárias ao exercício 

profissional; 

-Formação em Contexto de Trabalho - realizada em empresas ou outras entidades 

empregadoras, visa a aquisição e o desenvolvimento de competências técnicas, relacionais e 

organizacionais relevantes para a qualificação profissional. 

PARA QUEM? 

Os Cursos de Educação e Formação de Adultos podem ser o percurso indicado para quem tem 

idade igual ou superior a 18 anos e pretenda obter o 4.º, 6.º ou 9.º ano de escolaridade do 

ensino básico ou o ensino secundário (12.º ano) ou deseja obter uma certificação profissional. 

OS CURSOS TERÃO INÍCIO QUANDO HOUVER NÚMERO SUFICIENTE DE INSCRITOS 

A Pré- Inscrição não garante vaga- a seleção será feita em data a anunciar. 

 

PORTUGUÊS PARA FALANTES DE OUTRAS LÍNGUAS 

Nível Elementar A1-A2 

Dirigido a imigrantes que não falem português, é um curso certificado que lhes permitirá o 

acesso à nacionalidade portuguesa, à autorização de residência permanente e/ou ao estatuto 

de residente de longa duração. O curso tem a duração de 150 horas. 

Nível de continuação B1-B2 

Este curso, com a duração de 150 horas, é dirigido a estrangeiros que já tenham o Certificado 

do curso de Português para Falantes de Outras Línguas (nível A2) e que desejam aperfeiçoar os 

seus conhecimentos de Português. 

Para a inscrição nestes cursos, os formandos deverão apresentar: 

- Passaporte; 

- Autorização de residência; 



- Autorização de residência passada pela Câmara Municipal (oriundos da UE); 

- Nº de identificação fiscal (NIF) – fotocópia. 

OS CURSOS TERÃO INÍCIO QUANDO HOUVER NÚMERO SUFICIENTE DE INSCRITOS 

A Pré- Inscrição não garante vaga- a seleção será feita em data a anunciar. 

 

FORMAÇÕES MODULARES CERTIFICADAS 

As Formações Modulares Certificadas (FMC) são organizadas em Unidades de Formação de 

Curta Duração (UFCD) com o objetivo de promover o acesso a qualificações através de 

percursos flexíveis, modularizados e capitalizáveis, tendo por base os referenciais do Catálogo 

Nacional de Qualificações (Portaria n.º 230/2008, de 7 de março, alterada e republicada pela 

Portaria n.º 283/2011, de 24 de outubro). 

A duração de um percurso de Formações Modulares Certificadas pode variar entre as 25 e as 

600 horas, tendo cada UFCD uma duração que pode ser de 25 ou 50 horas. 

Para quem? 

As Formações Modulares Certificadas destinam-se a adultos com idade igual ou superior a 18 

anos, sem a qualificação adequada para efeitos de inserção ou progressão no mercado de 

trabalho e, prioritariamente, sem a conclusão do ensino básico ou secundário. 

Qual a certificação? 

Sempre que um adulto conclua com aproveitamento um percurso de formação modular é-lhe 

emitido um certificado que discrimina todas as unidades de competência ou de formação de 

curta duração concluídas com aproveitamento. 

OS CURSOS TERÃO INÍCIO QUANDO HOUVER NÚMERO SUFICIENTE DE INSCRITOS 

A Pré- Inscrição não garante vaga- a seleção será feita em data a anunciar. 


