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Designação 

 
Aplica-se a todas as ações formativas desenvolvidas no âmbito da certificação escolar e qualificação 

profissional de pessoas com deficiência, incapacidade e outras necessidades especiais em idade ativa, que 

não conseguem aceder às estruturas regulares de formação. 

Neste contexto, tendo como objetivo a qualificação e a empregabilidade destes públicos procedeu-se 

à elaboração e adaptação de um conjunto de instrumentos e procedimentos técnico/pedagógicos que visam 

a promoção da sua inclusão social e profissional. 

No quadro destas ações o Serviço Técnico de Formação Profissional organizou 2 tipos de percursos 

formativos, designadamente: 

Percursos com base em referenciais de formação adaptados integrados no CNQ, com uma duração 

de 3 600 horas, designados por B. 

Percursos individualizados com base em referenciais de formação não integrados no CNQ, com 

uma duração até 2 900 horas designados por C. 

 

Destinatários 

 
Estas ações formativas destinam-se a pessoas com deficiência, incapacidade e outras necessidades 

especiais em idade ativa, que reúnam as seguintes condições: 

Idade igual ou superior a 18 anos sem qualificação adequada para o exercício de uma profissão ou 

ocupação de um posto de trabalho. A título excecional podem candidatar-se menores com idade igual ou 

superior a 16 anos, desde que os estabelecimentos de ensino nos quais os mesmos se encontrem inscritos 

comprovem estar abrangidos pelas medidas educativas previstas no artigo 28.º do Decreto Legislativo 

Regional n.º 33/2009/M, de 31 de dezembro. 

 

De realçar que os candidatos que tenham concluído uma ação de formação qualificante (que 

conferiu certificação escolar e/ou profissional) podem frequentar uma segunda, da mesma tipologia, 

desde que entre ambas tenha decorrido um período de tempo correspondente à duração da ação 

frequentada. 
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Habilitações de Acesso e Certificação 

 

               

 Percurso com base em referencial de formação adaptado integrado no Catálogo Nacional de 

Qualificações (CNQ), com uma duração de 3 600 horas. De acordo com o Guia Organizativo de Formação 

Profissional e Certificação de Pessoas com Deficiências e Incapacidades (IEFP, 2016), este percurso 

formativo destina-se a pessoas com alterações das suas funções mentais, multideficiência e outras, sem 

condições para aceder a percursos regulares de formação e educação. 

Este tipo de percurso visa qualificar com uma dupla certificação (escolar e profissional) um maior 

número de jovens de todos os concelhos da RAM que teriam muita dificuldade em obter o 3º ciclo do ensino 

básico. 

Habilitações 
de 

Acesso 

Percurso Formativo 
Certificação 

Escolar e 
Profissional 

Formação para a 
Integração 

Formação de Base 
Formação 

Tecnológica 

Formação Prática 
em Contexto de 

Trabalho 

Inferior ao 
3º Ciclo do 

Ensino Básico 
X X X X 

Nível 2 de Qualificação 
e 

3º Ciclo do Ensino Básico 
Igual ou 

superior ao 
3º Ciclo do 

Ensino Básico 

X (*) X X Nível 2 de Qualificação 

(*) Aplicação face ao diagnóstico de expectativas e necessidades de formação. 

Estrutura: 

(1) Esta carga horária é gerida de forma a respeitar os ritmos de aprendizagem e tendo como referência as durações das 
UFCD. 
 
(2) Quando os destinatários apresentam alterações das funções da visão e da audição poderá ser necessária a inclusão 
das UFCD de Língua gestual Portuguesa (150 h) ou Grafia Braille (150 h). Sempre que esta necessidade se verifique, 
a carga horária das UFCD específicas deve ser considerada na carga horária da componente de formação tecnológica ou 
da componente de formação prática, ou de ambas, de forma a não ultrapassar a duração máxima. 

        

Componentes de 

Formação 

Áreas de Competências-chave e Unidades de Formação de Curta 

Duração (UFCD) 

Duração máxima 

(horas) 

Formação para a 

Integração 

Portefólio 25 

Balanço de Competências/Plano Individual de Formação e Educação 50 

Igualdade de Oportunidades 25 

Procura Ativa de Emprego 50 

Legislação Laboral 25 

Empreendedorismo 25 

Total da Componente 200 

Formação de Base 

Cidadania e Empregabilidade 150 

Linguagem e Comunicação 150 

Matemática para a Vida 150 

Tecnologias de Informação e Comunicação 150 

Total da Componente 600 

Formação 

Tecnológica 
UFCD      1 600 (1)  (2) 

Formação Prática em Contexto de Trabalho 1 200 (2) 

Duração Total           3 600 

Percursos com base em referenciais adaptados integrados no CNQ – 3 600 h   B 
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Percurso individualizado com base em referencial de formação não integrado no Catálogo Nacional 

de Qualificações (CNQ), com uma duração mínima de 1200 horas e máxima de 2 900 horas. 

De acordo com o Guia Organizativo de Formação Profissional e Certificação de Pessoas com 

Deficiências e Incapacidades (IEFP, 2016), este percurso formativo destina-se a pessoas com alterações das 

suas funções mentais, multideficiência e outras, que as impeçam de frequentar percursos de formação B. 

 

Habilitações 
de 

Acesso 

Percurso Formativo Certificação 
Escolar e Profissional 

Inferior ao 
1º Ciclo do 

Ensino Básico 
A definir em função do perfil individual 

De acordo com a 
formação realizada 

 

Estrutura: 

(1) Esta carga horária é gerida de forma a respeitar os ritmos de aprendizagem e tendo como referência as durações das 

UFCD. 

 
(2) Quando os destinatários apresentam alterações das funções da visão e da audição poderá ser necessária a inclusão 

das UFCD de Língua gestual Portuguesa (100 h) ou Grafia Braille (100 h). Sempre que esta necessidade se verifique, 

a carga horária das UFCD específicas deve ser considerada na carga horária da componente de formação tecnológica ou 

da componente de formação prática, ou de ambas, de forma a não ultrapassar a duração máxima. 

 

 

 

 

 

 

Componentes de 

Formação 

Áreas de Competências-chave e Unidades de Formação de Curta 

Duração (UFCD) 

Duração máxima 

(horas) 

Formação para a 

Integração 

Portefólio 50 

Balanço de Competências/Plano Individual de Formação e Educação 25 

Procura Ativa de Emprego / Legislação Laboral 25 

Total da Componente 100 

Formação de Base 

Cidadania e Empregabilidade 100 

Linguagem e Comunicação 100 

Matemática para a Vida 100 

Tecnologias de Informação e Comunicação 100 

Total da Componente 400 

Formação Tecnológica UFCD          500 (1)  (2) 

Formação Prática em Contexto de Trabalho  1 900 (2) 

Duração Total            2 900 

C Percursos individualizados com base em referenciais não integrados no CNQ – até 2 900 h 
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Oferta formativa para o ano 2017-18 

Ações formativas com referenciais adaptados (1) 

Empregado/a de Andares (EA) 

Mecânico/a de Serviços Rápidos 

Operador/a de Jardinagem  

 

(1) Para mais informações ver referenciais completos e respetivos Perfis Profissionais (Pasta RFA).  


