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Necessidade de corrigir discrepâncias entre modalidades de qualificação de adultos,

considerando os seguintes aspetos que decorrem da avaliação dos cinco anos de

execução do Programa Qualifica:

 Do total de encaminhamentos realizado pela rede de centros, 75% são para

respostas formativas e apenas 25% para a modalidade RVCC, ou seja, apenas 1 em

cada 4 adultos é encaminhado para RVCC;

 A discrepância entre encaminhamentos para formação e para RVCC devido à

maior atratividade das modalidades que têm apoios financeiros aos formandos,

como subsídios de transporte, de alojamento ou de alimentação e, nalguns casos,

bolsas de formação;

Enquadramento da medida



 O RVCC era, até agora, a única modalidade de qualificação que não tinha

associado qualquer apoio financeiro;

 O RVCC é a modalidade que mais contribui para o aumento efetivo dos níveis de

qualificação, uma vez que a maioria dos adultos que realiza estes processos

obtém uma certificação total;

 O contributo do RVCC para a conclusão de percursos de qualificação incompletos.

Enquadramento da medida



Natureza da medida

Objetivo

 Apoio financeiro a adultos que concluam um nível de qualificação elegível através de 
um processo RVCC.

 A atribuição do apoio está condicionada à progressão do nível de qualificação e à 
conclusão de, pelo menos, 50% do referencial da qualificação. 

 Contribuir para melhoria das qualificações dos adultos, através da participação e da 
certificação dos adultos em processos de RVCC.



 Montante total do investimento – 55M€

 Cada apoio corresponde a 1,25 IAS (548,51 euros, em 2021, e 554,00 euros em 2022) 
por adulto. 

 100.000 adultos certificados entre 2021 e 2025.

Investimento

Metas

Entre 2017 e 2020, registaram-se cerca de 54.000 certificações totais em RVCC. 
O objetivo é quase duplicar este número. 



 São elegíveis para o apoio Acelerador Qualifica os adultos que, através de um

processo de RVCC, concluam, pelo menos, 50% do referencial de uma das

seguintes qualificações:

o 3.º ciclo do ensino básico (B3);

o Ensino secundário (S);

o Nível 2 do QNQ (N2), desde que tenha o 9.º ano de escolaridade;

o Nível 4 do QNQ (N4), desde que tenha o 12.º ano de escolaridade;

o Nível 5 do QNQ (N5), desde que tenha o 12.º ano de escolaridade.

 O incentivo é atribuído aos adultos elegíveis certificados a partir de 1 de janeiro
de 2021.

 Cada adulto pode receber, no máximo, dois apoios com intervalo mínimo de 9
meses.

Condições de elegibilidade e de atribuição do apoio



• Divulgar a medida Acelerador Qualifica;

• Incentivar o regresso dos adultos com percursos incompletos ao centro para obtenção de
uma qualificação;

• Verificar a elegibilidade dos adultos no módulo Acelerador Qualifica que integra a
plataforma SIGO;

• Informar os adultos das condições de atribuição do apoio;

• Proceder ao upload dos documentos assinados necessários para a verificação do
cumprimento de todas as condições para o pagamento do apoio, designadamente:

o Contrato celebrado entre o Centro Qualifica e o adulto no início do processo de RVCC;

o Termo de aceitação do apoio ou declaração de não aceitação;

o Certificado de qualificações;

o Comprovativo de IBAN do adulto ou de terceiro e, neste caso, autorização de
pagamento a terceiro;

o Declarações de não dívida à Segurança Social e à Autoridade Tributária;

• Proceder à validação final da informação que consta do processo de cada adulto.

Intervenção dos Centros Qualifica



• Produzir Orientação Técnica e manual de apoio ao módulo;

• Divulgar a medida Acelerador Qualifica;

• Apoiar os Centros Qualifica através das Equipas Regionais de Acompanhamento;

• Monitorizar os processos dos adultos elegíveis;

• Verificar/validar a informação registada pelos Centros;

• Elaborar mensalmente listas dos adultos elegíveis que cumprem as condições

para receber o apoio;

• Processar e pagar o apoio financeiro diretamente aos adultos.

Intervenção da ANQEP


