
 

Referencial geral de formação dos Cursos de Educação e Formação de Adultos de nível básico 

  NÍVEL 2 DE QUALIFICAÇÃO DO QUADRO NACIONAL DE 
QUALIFICAÇÕES 

Percursos B 3 

Cidadania e Empregabilidade (CE) 50 H 
A 

50 H 
B 

50 H 
C 

50 H 
D 

    

Linguagem e Comunicação (LC) 50 H 
A 

50 H 
B 

50 H 
C 

50 H 
D 

50 H 
LE A 

50 H 
LE B 

Matemática para a Vida (MV) 50 H 
A 

50 H 
B 

50 H 
C 

50 H 
D 

    

Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TIC) 

50 H 
A 

50 H 
B 

50 H 
C 

50 H 
D 

    

  

 

Plano curricular dos Cursos EFA de nível secundário e de habilitação escolar 

Percurso formativo Condições mínimas 
de acesso 

Componentes de formação Total 

Formação de 
base (a) 

Portefólio Reflexivo de 
Aprendizagens (b) 

S - Tipo A 9º ano 1100 (c) 50 1150 

S- Tipo B 10º ano 600 (d) 25 625 

S - Tipo C 11º ano 300 (e) 15 315 

Percurso flexível a partir de 
processo RVCC (a) 

< ou = 9º ano 1100 (f) 50 (f) 

 

 
(a) A duração mínima da formação de base é de 100 horas. 
(b) Sempre que se trate de um adulto que frequente a formação em regime não contínuo, o cálculo deve ser feito 
tendo em conta sessões de 3 horas a cada 2 semanas de formação, para horário laboral, e 3 horas, de 4 em 4 
semanas, para horário pós-laboral. A duração mínima da área de PRA é de 10 horas. 
(c) A esta carga horária poderão ainda acrescer entre 50 e 100 horas correspondentes às UFCD de língua 
estrangeira, caso o adulto revele particulares carências neste domínio. 
(d) As UFCD da formação de base obrigatórias para o percurso S - Tipo B são: 
- Cidadania e Profissionalidade: UFCD1, UFCD4 e UFCD5; 
-  Sociedade, Tecnologia e Ciência: UFCD5, UFCD6 e UFCD7; 
- Cultura, Língua, Comunicação: UFCD5; UFCD6 e UFCD7; 
- Mais três UFCD opcionais que podem ser mobilizadas a partir das UFCD de uma língua estrangeira (caso o adulto 
não detenha as competências exigidas neste domínio) ou de qualquer uma das áreas de competências-chave. 
(e) As UFCD da formação de base obrigatórias para o percurso S - Tipo C são: 
- Cidadania e Profissionalidade: UFCD1; 
- Sociedade, Tecnologia e Ciência: UFCD7; 
- Cultura, Língua, Comunicação: UFCD7; 
- Mais três UFCD opcionais que podem ser mobilizadas a partir das UFCD de uma língua estrangeira (caso o adulto 
não detenha as competências exigidas neste domínio) ou de qualquer uma das áreas de competências-chave. 
(f) O número de horas é ajustado (em termos de duração) em resultado do processo de RVCC, sempre que 
aplicável.  

 

Avaliação 

Os Cursos EFA compreendem uma avaliação formativa (permite obter informação sobre o desenvolvimento das 

aprendizagens) e ainda uma avaliação sumativa (serve de base à certificação final). 

 



Qual a certificação 

De acordo com o percurso formativo definido para si, estes cursos podem conferir uma dupla certificação (escolar e 

profissional), uma certificação apenas escolar ou apenas profissional. 

Caso conclua, com aproveitamento, um Curso EFA correspondente a um qualquer percurso formativo obterá um 

Certificado de Qualificações. 

Caso conclua com aproveitamento, um Curso EFA de dupla certificação, um Curso EFA de habilitação escolar (3º 

ciclo do ensino básico ou ensino secundário) ou quando, a título excecional, concluir apenas a componente de 

formação tecnológica (por já ser detentor da habilitação escolar), terá direito à emissão de um Diploma. 

No caso de não concluir um Curso EFA, verá registadas as Unidades de Competência (componente de formação de 

base dos cursos do ensino básico) e as Unidades de Formação de Curta Duração numa Caderneta Individual de 

Competências e obterá um Certificado de Qualificações discriminando as Unidades efectuadas. 

 

Prosseguimento de estudos 

Os adultos que concluam o ensino básico ou secundário através de cursos EFA e que pretendam prosseguir 

estudos estão sujeitos aos respectivos requisitos de acesso das diferentes modalidades de formação. 

 

A certificação escolar resultante de um Curso EFA de nível básico permite-lhe o prosseguimento de estudos através 

de um Curso EFA de nível secundário ou o ingresso num processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de 

Competências com vista à obtenção de uma qualificação de nível secundário; 

A certificação escolar resultante de um Curso EFA de nível secundário permite-lhe o prosseguimento de estudos 

através de um Curso de Especialização Tecnológica ou de um curso de nível superior, mediante as condições 

definidas na Deliberação n.º 1650/2008, de 13 de junho, da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior, ou 

nos termos do Decreto-Lei n.º 64/2006, de 21 de março (acesso ao ensino superior por maiores de 23 anos). 

 

Onde 

Os cursos EFA podem ser organizados por: 

– estabelecimentos do ensino público e do ensino particular ou cooperativo; 

– Centros de Formação Profissional do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP); 

– outras entidades formadoras acreditadas. 

 

Legislação 

Se quiser saber mais sobre os cursos EFA, pode consultar a legislação referente a esta oferta educativa e formativa 

e outra documentação de apoio. 


