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Objecto de estudo

• Educação e Formação de Adultos (EFA) e os Centros Novas Oportunidades 

(CNO).

• Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC).

• Avaliação dos impactos dos processos de RVCC sobre as trajectórias 

pessoais, profissionais e formativas dos indivíduos que neles participaram nos 

primeiros 18 meses de actividade do Centro Novas Oportunidades da Escola 

Secundária de Lousada (CNOESL).



Objecto empírico - CNOESL

• A ESL foi criada a 1 de Outubro de 1983.

• Tradição de Educação e Formação de Adultos de cerca de 20 anos.

• Na ESL verifica-se uma forte aposta na INO nos seus dois eixos: jovens e adultos.

• O CNOESL foi criado pelo Despacho 6950/2008, de 10 de Março. Encontra-se em 

funcionamento desde 1 de Setembro de 2008. 



• Constituição da equipa do CNOESL: 

- 1 director (que é simultaneamente o director da ESL); 

- 1 coordenador; 

- 1 assistente administrativo; 

- 1 técnico de diagnóstico e encaminhamento; 

- 3 Profissionais de Reconhecimento e Validação de Competências; 

- 8 formadores das diferentes áreas de competências-chave (3 a tempo inteiro e 

5 a tempo parcial).

• De 01-09-2008 a 31-08-2010 - o CNOESL serviu de “porta de entrada” para 

um percurso de qualificação a 1690 adultos.



Caracterização dos adultos do CNOESL



Metodologia

• Método - método de análise intensiva ou estudo de casos;

Índole quantitativa – Inquérito

• Técnicas de recolha

Análise documental

Índole qualitativa   Observação directa

Entrevistas

Análise de conteúdo



População-alvo

• Equipa técnico-pedagógica e parceiros do CNOESL: Director do CNO, 2 

Formadores, 1 PRVC, 1 Avaliador externo e 2 parceiros do CNO (Presidentes 

de Juntas de Freguesia). 

• Adultos que concluíram processos de RVCC no CNOESL, nos seus primeiros 

18 meses de actividade (Setembro de 2008 a Fevereiro de 2010).



Resultados

• Caracterização sócio-demográfica dos inquiridos



• Trajectória profissional





A maioria dos inquiridos trabalha em empresas do sector privado (81,9%), em 

micro e pequenas empresas (59,9%). 



Impacto dos processos de RVCC na dimensão profissional

Os processos de RVCC parecem ter uma utilidade reduzida nos aspectos 

relativos à situação profissional (mudança de profissão, obtenção de emprego), bem 

como à relação salarial (nomeadamente, salário, contrato e promoção na carreira).



• Trajectória educativa

“(…) estamos a dar uma nova oportunidade a pessoas que provavelmente não tiveram uma segunda 
oportunidade quando eram jovens e nós estamos num concelho onde isso foi, foi muito significativo, nas décadas 
de oitenta, noventa, (…) tivemos um fortíssimo abandono escolar. (…) As pessoas iam trabalhar, havia uma oferta 
de emprego razoável, até porque o concelho estava, estava, tinha uma industrialização crescente nas décadas de 
oitenta e noventa com pequenas e médias empresas da área da têxtil portanto, empresas de mão-de-obra intensiva 
e pouco qualificada e, portanto, as pessoas facilmente encontravam uma ocupação, facilmente começavam a 
ganhar o ordenado que era um contributo certamente importante para os orçamentos das suas famílias e isto 
resultou num fortíssimo abandono que levou Lousada para os primeiros lugares dos rankings nacionais a esse 
nível.” (Director do CNOESL)



• Trajectória formativa

• A maioria dos inquiridos nunca tinha frequentado uma acção de formação 

(60,7%).

• Dos 95 inquiridos que tinham frequentado acções de formação, 51,6% tinham 

frequentado três ou mais acções.

• As motivações para a frequência destas acções remetem para razões 

pessoais (gosto e valorização pessoal) e formativas (gosto por aprender), com 

59,1% e 48,9% respectivamente. 



• O processo de RVCC

• 90,2% dos inquiridos referiram que o CNOESL foi a sua primeira opção.

• Os motivos de opção pelo CNOESL assentam, sobretudo, no facto deste ter 

sido o único CNO que se deslocou à sua Freguesia (42,3%), seguido da 

recomendação por amigos ou familiares (22,7%) e do facto de ser próximo do 

seu local de residência (19,1%).



Frequência do Processo de RVCC 



• “um dos segredos deste Centro Novas Oportunidades é a forma como tem estabelecido 

relações com o meio, nomeadamente, com as Juntas de Freguesia. Eu acho que se algum 

segredo há no sucesso e se algum sucesso há, naquilo que nós temos vindo a fazer, tal 

sucesso deve-se a uma estratégia inicial que foi definida, que foi de trabalhar com as Juntas de 

Freguesia.” (Director)

• “(…) elaborei esse protocolo há cerca de dois anos, hum, e pronto tentei, tentei juntar o maior 

número possível de… pessoas para que elas se sentissem bem e aqui mais perto das suas 

habitações, e conseguissem fazer aquilo que eu acho de positivo.” (Presidente de Junta de 

Freguesia)

• “Eu tenho quase a certeza de que, nestes 40 alunos entre o 12.º e o 9.º, eu tenho a certeza que 

podiam ir para a escola 10%, o resto dizem-me que “não, isto foi uma boa ideia virmos à

freguesia”. Eu estou convencido que uma parte não conseguia fazer.” (Presidente de Junta de 

Freguesia)



Razões da frequência do processo de RVCC



“Eu espero que seja uma valorização pessoal (…) Agora, para alguns deles poderá ser também 
uma imposição das próprias entidades empregadoras, senão uma imposição muito formal, pelo 
menos um estímulo para que as pessoas completem as suas qualificações.” (Director)

“(…) obter uma escolaridade que, que não obtiveram em tempo certo, muitas vezes porque não 
puderam (…) não tiveram oportunidade de continuar a estudar quer por motivos económicos, quer 
por outro tipo de problemas que tiveram (…)” (Formador 1)
“(…) também vêm muitas vezes com, com certa necessidade de auto-estima, mostrar que são 
capazes de fazer (…)” (Formador 1)

“(…) A consciência de valorização pessoal. (…) Para sedimentarem posições profissionais ou 
aceder a outras (…)” (Formador 2)

“(…) a maior parte, principalmente, entre os adultos entre os vinte e seis e os quarenta anos tem a 
ver a nível profissional. Depois dos quarenta, cinquenta anos, acho que já é por uma questão 
pessoal. (…)”(Profissional de RVC)

“Há muitos motivos, há aqueles que é por necessidade, por causa das carteiras profissionais, há
aqueles que é para concretizar um sonho antigo que é o sonho de terem o 9.º ano (…) eu acho que 
o grosso da população é esta, é aquela que, ou por problemas económicos não puderam estudar 
(…). Mas, a maioria vem para concretizar um sonho ou para corrigir um erro.” (Avaliador externo)



• Avaliação do processo de RVCC frequentado no CNOESL



• “(…) estamos com uma postura muito menos formal, muito menos rígida que aquela na 

escola normal.” (Formador 1)

• “As pessoas valorizam muito o apoio que foi dado, quer pelos profissionais, quer pelos 

formadores, nota-se que os agradecimentos não são um agradecimento pró-forma, (…) 

as pessoas eh, mostram os momentos em que foi importante o apoio, o momento em 

que o formador lá esteve e que tocou e que o motivou e que o ajudou.” (Avaliador 

externo )

• “as pessoas ganham uma amizade umas pelas outras, tanto com alunos como com 

professores, isto marca um bocado (…). Aqui as pessoas, hum, falam mais, conversam 

mais, expõem-se mais e, então, a partir daí acho que há uma ligação, um elo de ligação 

muito forte entre o aluno e o professor e até mesmo entre os colegas”. (Presidente de 

Junta de Freguesia)



Grau de satisfação global face ao percurso realizado no CNOESL



• Projectos formativos futuros

• 31,9% dos adultos tinham frequentado acções de formação profissional após a 

participação no processo de RVCC, salientando-se as áreas de informática na 

óptica do utilizador, línguas estrangeiras, desenvolvimento pessoal, segurança e 

higiene no trabalho e cursos EFA-NS.



• “Mas essa motivação do adulto para a aprendizagem vai sedimentando ao longo do processo, 

muitas vezes nós chegamos ao final do processo, ao próprio dia da sessão de júri e o adulto 

reconhece isso, quer continuar, muitos aspectos que fizeram mexer com ele, o 

questionamento é maior” (Formador 2)

• “(…) acho que estamos a criar nas pessoas uma necessidade de voltarem a aumentar as 

suas qualificações. Eu acho que a maior parte das pessoas veio não com essa motivação, 

veio motivada um bocado pelo diploma, pelo, por essa situação, mas depois chegam aqui e 

vêem que afinal compensa, mudou muita coisa na sua vida.” (Avaliador externo )

A frequência de processos de RVCC por parte dos adultos despertou ou acentuou a 

sua consciência de que é necessário apostar na aprendizagem ao longo da vida 

(ALV).



Impacto dos processos de RVCC na dimensão escolar/formativa

Os inquiridos destacam que o processo de RVCC contribuiu para o aumento dos 
conhecimentos de informática, a valorização das suas competências, o incremento 
da vontade de aprender mais e continuar a estudar, a frequência de outras acções 
de formação e a criação de hábitos de leitura e de escrita. 



Impacto dos processos de RVCC na dimensão pessoal

Os processos de RVCC são eficazes nas seguintes dimensões da imagem de si: 

auto-estima e auto-valorização; interacção social; participação e exercício de direitos 

de cidadania.



O CNOESL e a Iniciativa Novas Oportunidades

• Capacidade de inovação – elevada, constituindo um pólo dinamizador de 

aspectos culturais e sociais, envolvendo os adultos-aprendentes.

• Estratégias para melhorar/garantir a qualidade global dos processos de RVCC-

um bom diagnóstico e encaminhamento.

• Capacidade de interacção com as instituições locais – é elevada, sendo um 

elemento estruturador da estratégia de intervenção do CNOESL.

• Balanço sobre a INO – positivo.



Conclusão

• Os resultados sobre os impactos dos processos de RVCC salientam 

que a dimensão dos aspectos pessoais (a auto-estima e a auto-

valorização) e a dimensão escolar/formativa (disposição para a 

aprendizagem) aparecem como os contributos mais importantes 

destacados pelos adultos. 

• É fundamental que o CNOESL continue a cumprir a sua missão 

enquanto “porta para a qualificação” e a ESL, enquanto entidade 

promotora de um CNO e estabelecimento de ensino, continue a 

contemplar ofertas formativas diversificadas que vão de encontro às 

necessidades da comunidade envolvente.



Sugestões finais

• Conceber estratégias específicas de sensibilização dos adultos menos 

escolarizados e qualificados, orientadas para os grupos mais vulneráveis, de 

forma a motivá-los a aderirem a processos de aquisição de saberes e certificação 

de competências escolares e profissionais; 

• Realizar diagnósticos de necessidades de formação empresariais nos sectores 

económicos definidos como estratégicos para o território em causa, de forma a 

que as ofertas EFA vão ao encontro das necessidades dos agentes económicos 

locais e regionais.


