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Novo RerenENctAL DE CouprrÊructns-CHRvr oe EoucnçÃo e FonvnçÃo oe Aoulros - ruÍvrr sÁslco

EM vrcoR DESDE 29 DE DEZEMBRo oe 2O2L

REGTME oe rnnrusrçÃo - OnrerurnçÕes

L Eruqunonnvenro

Este documento tem como objetivo explicitar as condições que permitem garantir aos adultos a conclusão
de percursos de qualificação, ìniciados com o referencial anterior, no novo Referencial de Competências-
Chave de Educação e Formação de Adultos de Nível Básico (RCC) (uide Anexo r), em vigor desde 29 de
dezembro de 2021,.

As orientações constantes no presente documento aplicam-se aos adultos com percursos incompletos
desenvolvidos em cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA), Formações Modulares Certifìcadas
(FMC) e processos de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC) com base no RCC

a nterior.

A tabela seguinte ilustra a correspondência direta entre as Áreas de Competências-Chave (ACC) do novo
referencìal e as ACC do referencial de competências-chave anterior.

CoRRespor.roÊrucrA ENTRE AS Ánens oE CovpErÊrucrrc-CHAVE Dos oors RCC

O novo RCC permite a capitalização de um conjunto de UC integradas nas Áreas de Competências-Chave do
RCC anterior, bem como a capitalização de algumas UC do Programa de Formação em Competências
Básicas, integradas no Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ), de acordo com as tabelas de
correspondências em anexo.

ll. Reems oernarusçÃo

T,

As regras de transição terminam a 31 de dezembro de2024

Os adultos que certificaram uma ou mais UC do referencial anterior e não se encontrem a realizar a

respetiva formação ou processo de RVCC devem concluir o seu percurso, quando o retomarem, no novo
referencìal, mediante a aplicação das seguintes regras:

a) Quando os percursos incompletos foram realizados nas modalidades EFA e FMC, não há lugar ao
aumento do número de UC a realizar. No caso dos EFA e FMC 82 e 83, de entre as UC a realizar, é

obrigatória a conclusão das UC de língua estrangeira, caso não tenham sido certificadas.

Exemplo: um adulto que tenha concluído 10 das 18 UC do 83 do referencial anterior apenas tem de
concluir 8 UC do novo referencial para obter uma certificação escolar de 9.s ano. A seleção das B

UC a realizar deve ter em consideração as tabelas de correspondências constantes nos anexos ll a

VI;

Linguagem e Comunicação (LC)

Tecnologias da Informação e Comunicação (TlC)

Matemática para a Vida (MV)

Cidadania e Empregabilidade (CE)

Cultura, Língua e Comunicação (CLC)

Competência Digital (CD)

lvlatemática, Ciências e Tecnologias (MCT)

Cidadania e Empregabilidade (CE)

Competências Pessoais, Sociais e de Aprendizagem (CPSA)

Áreas de Competências-chave (ACC)

RCC AnteriorRCC Novo
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b) Quando os percursos incompletos foram realizados em RVCC 82 e 83 pode haver lugar ao aumento
do número de UC a realizar. A conclusão da certificação B2 ou 83 obriga à conclusão das UC de

língua estrangeira, caso não tenham sido certificadas.

Exemplo: um adulto que tenha concluído em RVCC 10 das 16 UC do referencial anterior, tem de

concluir B UC no novo referencial correspondendo 6 às UC em falta e, adicionalmente, 2 às UC de
lingua estrangeira. A seleção das 6 UC a realizar deve ter em consideração as tabelas de

correspondências constantes nos anexos ll a Vl;

NOTA: A opção pela aplícação das regras definidas nas alíneas a) ou b) deve ser aferida em função
da última modalidade em que o adulto obteve certificação, ou seja, caso a últÌma UC certificada
tenha sido através de EFA ou FMC deve ser aplicada a alínea a), caso tenha sido através de RVCC

deve ser aplicada a alínea b).

c) A definição do percurso para a conclusão de um nivel de escolaridade é da responsabilidade das

equipas dos Centros Qualifica, que devem ter em conta as tabelas de correspondência entre as ACC

dos dois referenciais e entre as ACC e as UFCD do Programa de Formação em Competências Básicas

constantes dos anexos ll a Vl;

d) O percurso em falta pode ser realizado nas modalidades cursos EFA, FMC ou processos de RVCC,

de acordo com o encaminhamento feito pelo Centro Qualifica, devendo este acompanhar o
percurso do adulto até ao momento da certificação;

e) A emissão do Certificado de Qualificações que atesta a obtenção de um nível de escolaridade e do
Diploma é da responsabilidade dos Centros Qualifica. Nos casos em que a conclusão do percurso
ocorre numa entidade formadora, esta deve assegurar a articulação necessária com um Centro
Qualifica tendo em vista a emissão do certificado ou diploma;

f) O Certificado de Qualificações acima referido deve conter a listagem de todas as UC efetivamente
realizadas, ou seja, as que foram certificadas no RCC anterior e as UC certificadas no novo RCC. O

Diploma a emitir deve ídentificar o nível de qualificação do Quadro Nacional de Qualificações
(QNQ), quando aplicável;

g) O prazo para a conclusão de um nível de escolaridade, nas condições previstas no ne 1, termina em
31de dezembro de 2024. Apos esta data, e independentemente do percurso já realizado, as regras
de transição previstas nas alíneas a) e b) deixam de ser aplicáveis.

h) A partir de 31 de dezembro de 2024, as UC certificadas ao a b rigo do referencia I em vigor até 28 de
dezembro de 2O2t capitalizam para a conclusão de um nível de escolaridade, de acordo com o
referencìal em vigor a partir de 29 de dezembro de 202I, devendo ser cumprida a totalidade do
referencÌal, aplicando-se as tabelas de correspondência constantes dos Anexos ao presente
docu mento.

2. Os adultos que, à data da entrada em vigor do novo referencÍal, se encontrem a realizar percursos de
qualificação de RVCC ou EFA' concluem o respetivo percurso no referencial anterior.

Estes percursos devem ser concluídos até 18 meses depois da entrada em vigor do novo referencial.
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Conclul no
reíerencial anÍeÍlor

CeíÍllicou UC em EFA ou
FM

Não há aumento do número de UC a reallzar, Nos
EFA ê FM 82 e 83 é obnlgatórla a condusão das UC

de língua estÍ:rngeir:! (caso não tenham sído
certiftcadas), para obtenção de certíficação total

C€rtiíícou UC em RVCC

Pode haver aumento do número de UC
a reallzar. Exlge a conclusão das UC de
língua estnngeira (cãso não t€nh.m
sído certificados) para ob,tenção da

certiflcação total

Adulto que está em
formação ou RVCC

Entrada em vigordo lìlono
Referenclal

Adulto gue não está em
Formação/RVCC
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ANEXO I

Estrutura do Novo Referencial de Competências-Chave Nível Básico

As UC referidas abaixo constam do novo RCC, assumindo um caráterfacultatìvo, ou seja, não concorrem para a

obtenção da certificação do nível. Em cada nÍvel (81, B2 e B3) pode acrescer o máximo de 4 UC.

4

N.e Total de UC

Carca horária (totall
Carga horária

Cidadania e Empregabllldade
(cE)

Carga horária

Matemática, Ciências e
Tecnologias (MCI)

Carea horária

Competência Dlgital
(cD)

Carga horária

CuÍtura, Ungua e
Comunicação (CLC)

Áreas de Competênclas<have

{Acc)

Saúde, ambiente e
cultura

Trabalhq emprego,
profissão e ALV

Cidadania no

contexto da

economia e das

ínstituicões

Cidadania em
contexto pessoal e

profissional

Tratamento de
informacão

Espaço, forma e
medída

Resolução de
problemas

Cálculo

Segurança e

Privacidade

Criação de
conteúdos

Comunicação e

cidadania

Literacia da

informacão

Língua estrangeira

Linguagem não
verbal

Escrita

Leitura

Oralidade

Domínios da AAC

16

400

100

CEBlD

CE B], C

CEBlB

CEBlA

100

MCT 81 D

MCT_B1_C

MCT 81 B

MCT B], A
100

CDBlD

CDBlC

CDBlB

CD-81-A

100

CLC 81 D

CLC 81 C

CLC 81 B

CLC 81 A

Unidades de Competência (UC)

B1

NívelBásim

18

450

100

CE_82_D

CE82C

CE-82_B

CE_82_A

100

MCT 82 D

MCT_B2_C

MCT 82 B

MCT 82 A

100

CD82D

CD82C

CD82B

CD_82-A

100+50 LE

CLC 82 LE B

CLC 82 LE A

CLC 82 D

CLC 82 C

CLC 82 B

CLC 82 A

82

18

900

200

CE_83_D

CE83C

CE-83_B

CE83A

200

MCT 83 D

MCT_83_C

MCT 83 B

MCT 83 A

200

CD83D

CD83C

CD83B

CD-83-A

200+100 LE

CLC 83 LE B

CLC 83 LE A

CLC 83 D

CLC 83 C

CLC 83 B

CLC 83 A

B3

Competências Pessoals, Soclais e de

Aprendizagem

(cPsA)

CPSA 4. Aprender ao longo da vida

CPSA 3. Resolver problemas

CPSA 2 lnteragir com os outros

CPSA 1. Agir com autonomia
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ANEXO II

11.1. CoRRESPoNDÊNctA ENTRE ps UC or Currunn, LÍrucua E CoMUNTcAÇÃo E oe Llucuncev e CovururcnçÃo

Áreas de Competências-Chave (ACC)

Cultura, Língua e Comunicação

aJr''csoorìde,ìca?nli .3 l;;l ,ie,,rrtrra, íìgr.ì-.'-0rrtinlç3ç10ia1.,)ad-"inguãgellìla0nìunicaçìc1Lai
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Lê itura
CLC_B1_8. lnterpretar textos simples de interesse para

a vida quotÌdiana

EscÍita
CLC_B1_C. Produzir textos escritos com finalidades

informativo-íuncionais

Linguagem CLC_81_D. lnterpretar e produzir as principais

não verbal linguagens não verbais utilizadas no quotidiano

[íngua

estrangeira

Oralidâdê
CLC_82_4. lnterpretar e produzir discursos orais

adequados a diferentes contextos

Leitura
CLC_82_8. lnterpretar textos de carácter informativo e

reflexivo

Escrita
CLC_82_C. Produzir textos escritos com finalidades

específicas

lin8uagem CLC_82_D. lnterpretar e produzir linguagem não

não verbal verbal adequada a finalidades variadas

CLC_82_LE_4. Compreender e usar oralmente e por

escrito, expressões familìares e quotidianas do

universo pessoal

[íngua

estrirngeira CLC_82_LE_8. Compreender e usar oralmente e por

escrito, expressões frequentes relacionadas com a

comunidade envolvente

CLC_83_A. lnterpretar e produzir dìscursos oraìs

Oralidade adequados a diferentes conte)Íos, fundamentando

opÌ nÌões

[eitura
CLC,B3 B. lnterpretar textos de carácter informativo
reflexivo, argumentativo e literário

Novo
(Em vigor a partir de 29 dezembro 2021)

Cultura, Língua e Comunicação (CLC)

Unidades de Competência (UCl

CLC_81_4. lnterpretar e produzir discursos oraìs de

carácter lúdico e informativo-funcional

CLC_83_C. Produzìr textos escritos informativos,
refl exivos e persuasivos

CLC_83_D. lnterpretar e produzir linguagem nâo

verbal adequada a contextos diversifìcados, de caráter

restrito ou universal

alhó r.ol rl oFÂ!

Antigo
(Em vigor até 28 dezembro 20211

Linguagem e Comunicação (LC)

Unidades de Competência (UCl

LC_B1_A. Interpretar e produzir enunciados orâis de carácter

lúdico e informãtìvo-funcional

LC_B1_B. lnterpretar textos simples, de interesse para a vida

quotidiana

LC_B1_C. Produzir teKtos com fìnalidades informativo-
fu nci onais

LC_81_D. lnterpretar e produzir as principais linguagens não

verbais utilizadas no quotidiano

LC_82_A. lnterpretar e produzir enunciados orais adequados

a diferentes contextos

LC_82_8. lnterpretar textos de carácter informativo e

reflexivo

LC_82_C. Produzir textos de acordo com técnicas e

finalidades específicas

LC_82_D. lnterpretar e píoduzir linguagem não verbal

adequada a finalidades variadas

LC-82-LE_A. Compreender e usar expressões familiares e/ou
quotidianas

LC-82-LE-8.

Compreender frases isoladas e expressões frequentes

relacìonadas com áreas de prioridade imediata

Comunicar em tarefas simples e em rotinas que exigem

apenas uma troca de informações simples e directa sobre

assuntos que lhe são familiares

LC_83_4. lnterpretar e produzir enunciados orais adequados

a diferentes contextos, fundamentando opiniões

LC_83_8. Interpretar textos de carácter informativo-reflexivo,

argumentativo e lìterário

LC_83_C. Produzir textos informativos, reflexivos e

persuasivos

LC_83_D. lnterpretar e produzir linguagem não verbal

adequada a contextos diversificados, de carácter restrito ou

universal

LC_83_LE_A.

Compreender, quando a linguagem é clara e estandaÍdizada,

assuntos familiares e de seu interesse

Produzir um discurso simples e coerente sobre assuntos

familiares e de seu interesse

LC 83 LE B,

Compreender as ideias principais de textos relatìvamente

complexos sobre assuntos concretos

Comunicar experìências e expor brevemente razões e
justiÍÌcações para uma opinião ou um projeto

Nível Domínios

Oralidade

Carga

horária

2sh

25h

25h

2sh

B2

B1

B3

25h

2sh

25h

25h

2sh

2sh

50h

50h

s0h

50h

50h

Escrite

l-inguagem

não verbal

Língua

estrangeirâ

CLC_83_LE_A. Compreender e usar oralmente e por

escrìto, frases e expressões frequentes relacionadas

com o mundo do trabalho

CLC_83_LE_8. Compreender e usar oralmente e por

escrito, frases e expressões frequentes relacionadas

com atìvidades de lazer

5ANQEP__1aneiro.2022
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11.2. Connrspor,roÊncre ENrnE o PRoeRnua or FonveçÂo EM CoMpErÊNcrns BÁsroqs (FCB) E CuLTun4 Líue un r CoMUNTcAçÃo

Correspondência entÍe o PÍogÍama de Formação em Competências Básicas e o novo Referencial de Competèncias-Chave
NOTA: Quando a cada UC do Novo íefeÍencial existe refeÍência a mais de uma UFCD do FCB, significa que apenas pode seÍ estabelecida correspondência/côpitalização

se estiveÍem certificadas todas essas UFCD. Exemplo: CLC-B1_A = 6737 + 6738 + 6739.

6

]CLC-af-n. 
lnterpretar e produzir discursos orais de carácter

I lúdico e informativo-funcional

lnterpretar e produzir as principais linguagens não

lverbais
I

Unldiiiì-ds ale cóÌr pBtênçh (Ucl

utilizadas no quotidiano

CultuÍa, Língua e

Comunlmção

(crc) - B1

2sh

25h

6737 - CompeÍènciês Básicas - Léitura e tscÍita - lniciâção

+

6738 -Csmpëlências Básicâs - Leitura e Escíita - Aproíundamento
+

6739 - Compêtências Básicas - Leítura e Escrita - Consolidação

P rag.tamâ'dê Foirlìà gãp è.in c-ompqlêriolar. FÚstças

Unidades ilê Formagáo dp Gurta Duração (UFCD)

- Competências Básicâs - Leiturâ e Éscrita - lniciação

- Compêtênciãs Básicas - Leiturâ e Escrita - Âprofundamento

Básicas - Leitura e Escríta - Consol6739 -

s0h

s0h

50h

s0h

s0h

s0h
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ANEXO III

CoRnEspowoÊwctA ENrRE o PRoGRAMA DE FonunçÃo rv CovpErÊncrns BÁsrcas (FCB) r CoverrÊncra De rel

,CD-81-4. Pesquisar e armazenar cooteúdos dìgitais

Criar conteúdos digitais simples

Compêtêncla

Dlgital (CDl- B1

Unldades dè FoÌmação de Curta DuÍação (UFCD)

6742 - Competências Básicâs - Sensibilização às Íecnologias de

lnformação e Comunicação
50h

Competências Básicas

25h

25h

Referenclal de Gompetênplaç-Chave - nívél básÌco

Untdades de Competêhtla (UCl
AcC

7ANQEPjaneiro.2022
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ANEXO IV

|V.1. CoRREspor.roÊHcn ErurRE ns UC oE MerevÁrca, qÊNcrAs E TEcNoLoGTA E MnrEnaÁrcn paRA A VrDA

Correspondência entre as UC de Matemática, Ciências e Tecnologia (MCT) e Metemática paía a Vida {MV)
NOTA: Quândo â cada UC do Novo referencial existe referência a mais de uma UC do íeferencial anterior, significa que apenas pode seí estabelecida

correspondência/capitalização se estiverem ceítifìcadas todas essas UC. Exemplo: MCT_81_A = MV_81_A + MV_81_C.

Nívé-l

82

B3

B1

MCT_83_D. lnterpretar, processar e comunicar informação e

dados em contextos de vida

MCT_83_C. Utilizar conceitos geométricos e trigonométricos em

contãtos de vidâ

MCT_83_4. Executar cálculos com números reais em diversos

MCT_83_8. Utilizar conexõês matemáticas e científicas para

resolver problemas em conte)dos de vida

contextos

MCT_B2_D, Organizar e comparar informação e dados em

contextos de vida

MCT_82_C. Utilizar conceitos geométricos em contextos de vida

MCT_82_8. Utilizar conexões matemáticas para resolver
problemas em contextos de vida

MCT_82_A. Executar cálculos com números inteiros em diversos

contqtos

MCT_B1_8. Resolver problemas aritmétlcos em contertos de vidâ

MCf_B1_C. ldentiflcar e relacionar grandezas e respetivas
unidades de medlda em contextos de vidafl

MCT_81_D. Organizar e tratar informação e dados em conteÈos

de vida

M! r9l!Ìi!3r 9i-ê$r31e r9!h9bqi1 :íy ql
Unidqdes de Cgmpetência (UC)

MCT_81_A. Executar cálculos com números naturais em diversos

contextos

s0h

50h

s0h

50h

25h

2sh

2sh

25h

25h

25h

2sh

2sh

MV_83_8. Usar a matemática para analisar e resolver problemas e situações
problemáticas

+

MV_83_C. Compreender e usar conexões matemáticas em contê)dos de vida
+

MV_83_D. Raciocinar matematicamente de forma indutiva e de forma

dedutiva

MV_83_8. Usar a matemática parã analisaÍ ê rêsolveÍ problemas e situações
problemáticas

+

MV_83_C. Compreender e usar conexões matemáticas em contextos de vida

MV_83_A. lnterpretar, organizar, analisar e comunicar informação utilizando
processos e procedimentos matemáticos

+

IVV_83_8. Usar a matemática para analisar e resolver problemas e situações
problemáticas

t
N4V_83_C. Compreender e usar conexõês matemáticas em contextos de vida

MV B2_4. lnterpretar, organizar, analisar e comunicar informação, usando
processos e procedimêntos matemáticos

MV_82_8. Usar a matemática para analisar e resolver problemas e situâções
problemáicasn
+

MV_82_C. Compreender e usar conexões matemáticas, em contextos de
vida

MV_82_C. Compreender e usar conexões matemáticas, em contextos de

vida

MV_81_A. lnterpretar, organizar, analisar e comunicar informação utilizando

processos e procedimentos matemáticos
+

MV-8L-8. Usar a matemática para analisar e resolver problemas e situações
problemáticas

+

MV_81_C. Compreender e usar conexôes matemáticas em contextos de vida

MV_BL-8. Usar a matemática para analisar e resolver problemas e situações
problemáticas

+

MV_81_C. Compreender e usar conexões matemáticas em contodos de vida

MV_81_A. lnterpretar, organizâr, analisar e comunicar informação utilizando
processos e procedimentos matemáticos
+

MV Bl C. Compreender e usar conexÕes matemáticas em contextos de vida

Matêmátlca para e Vida (MV)

u-oldedes d.e Cd-mp-gtência (Uc-I

ANQEP_janeiro.2022 8
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1V.2. ConnEspoNDÊNctA ENrRE o PRoGMMA DE FoRMAçÃo en,t CouprrÊrucrns BÁsrcns (FCB) E MnrevÁlc4 CrÊwcns r Trcruoloe rn

Correspondência entre o Protrama de Formação em Competências Básicas e o novo Referencial de Competências-Chave
NoTA: Quando a cada UC do Novo referencial existe referência a mais de uma UFcD do FcB, significa que apenas pode ser estabelecìda correspondência/capitalização

se estiverem certificadas todas essas UFCD. Exemplo: MCT_Bl_C = 6740 + 6741.

Matemátlca,

Ciências e

{Mcr)
-81

IVICI_B1_C. ldentìfìcar e relacionar gÍandezas e íespetÌvâs

de medida em contextos de üda

9

50h

50h

50h

50h

PrÈgF ma d,eìFô rrïrÌirâo ein Co mpetêirFia! Eáslçâs

Unldàdés dètFdiÌrüação de CuÈa Duraiãó (UFCD)

6740 - Competências Báslcas - Cálculo - lniciação

6741 - Competências Básicas - Cálculo - Aprofundamento

6740 - Competências Básicas - Cálculo - lniciação

6741 - Competências Básicas - Cálculo - Aprofundâmento

+

25h

25h

25h

MCI_B1_A. Executar cálculos com números naturais em diveÍsos
contextos

MCT_8L_8, Resolver problemas arÌtméticos em contextos de üda

ACC
Referèncial dê CompeÌô.ntias:C.-h.ave ' nível básiòô

. Unldàdeb de

ANQEPjaneiro.2022
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ANEXO V

V.1. CoRRESpoNDÊNcA ENTRE As UC DE CTDADANTA E EvpRrenarLronoe E Cronoxvrn r Evpnrensruonoe

Correspondência entre as UC de Cidadania e Empregabilidade(CE) do novo referencial e do que se encontra em vigor até 28

dedezembro de202I

B3

s2

B1

NÍuel

CE_83_D. Promover a saúde e a preservação do

ámbiente e do paÍimónio

CE_83_C. Planear, implementar e monitorizar projetos
pessoais, profissionais e sociais

CE_83_8. Reconhecer serviços e organizações

europeias na defesa dos direitos e deveres

económicos do cidadão

CE_83_4. ldentificar e promover os direitos e deveres

fundamentais dos cidadãos

CE_82_D. Colaborar na promoção da saúde e na

preservação do ambiente e do património

CE_82_C. Planear e implementar projetos pessoais,

profissionais e sociais

CE_82_8, Reconhecer serviços e organizações

nacionais na defesa dos direitos e deveres económicos

do cidadão

CE_82_4. ldentificar direitos e deveres fundamentais
dos cidadãos e o papel do Estado na sua garantia

CE_81_D. Reconhecer o direito à saúde e à

preservação do ambiente e do património

CE_81_C. Colaborar em projetos profissionais e sociais

CE_81_8. ldentificar direitos e deveres económicos do

cidadão

CE_81_4. ldentificar direitos e deveres fundamentais

dos cidadãos

.-_ cili-&iìà ejryp,r-çqabifa3o:___
Unidades de Competêncla (UC)

s0h

s0h

soh

s0h

2sh

2sh

2sh

25h

2sh

2sh

25h

2sh

CE_81_A. Organização Política dos Estados

Democráticos - competência para trabalhar em grupo

CE_81_A. Organização Política dos Estados

Democráticos - competência para trabalhar em grupo

Cidadania e, E'm pre€êbiliüade

Unidades de compe-tênclt, (Uc)
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ANEXO VI

V|.1. ConnrspoNDÊNctA ENTRE As UC DE ConapErÊruons PEssoArs, Soctes E DE AeRENDrzAGErrl E Crononvn E EMeREGABTLTDADE

Correspondência entre as UC de Competências Pessoais, Sociais e de Aprendizagem (CPSA) e as UC de Cidadania e Empregabilidade (CE) do

referencial que se encontra em vigor até 28 de dezembro de ZOZL

NOTA: Quando a cada UC do Novo referencial existe referência a mais de uma UC do referencial anterior, significa que apenas pode ser
estabelecida correspondência /capiÌalização se estiveíem certifÌcadas todas essas UC. Exemplo: CPSA L = CE B1-B + CE 82 B.

NOTA:

Este documento encontra-se disponível no slte do Catálogo Nacional de Qualificações e no slte da Agência
Nacional oara a Oualificacão e o Ensino Profissional. lP

Cidadania e Empregabilidade (CE)

unidades de Competência (UC)

CE_B1_8. Organização Económica dos Estados Democráticos -
competências de adâptabilidãde e flexibilidade
+

CE_82_8. Organização Económica dos Estados Democráticos -
competências de adaptabilidade e flexibilidade

CE_B1_A. Organização PolÍticã dos Estados Democráticos -
competência para trabalhar em grupo
+

CÊ_82_A. Organlzação PolÍtica dos Estados Democráticos -
competência para trabalhar em grupo

+

CE_83_A. Organização PolÍtica dos Estados Democráticos -
competência para trabalhar em grupo

25h

25h

25h

25h

Competênciqs Pessoais, Socials e de"Aprêndizagem (CPSA)

Unidades dê Competência (UC)

CPSA 1. Agir com Autonomia

CPSA 2. lnteragir com os outros

CPSA 3. Resolver problemas

CPSA 4. Aprender ao longo da vida

ANQEP_janeiro.2022 II


