
Escola Secundária com 3º Ciclo Henrique Medina
Av. Dr. Henrique Barros Lima, Esposende

Associação Comercial e Industrial do Concelho de Esposende
Largo Comandante Oliveira Martins, n º 12, Esposende

Escola Profissional de Esposende | Zendensino – Cooperativa
de Ensino IPRL
Rua Amorim Campos, Fão, Esposende

Centro Qualifica Litoral Cávado | Inscrições | Contactos
 Telefone: 253 969 452
 EMAIL: geral@cqeplitoralcavado.org

Inscreve-te hoje 
mesmo no Centro
Qualifica Litoral Cávado!

Centro
Qualifica
Litoral
Cávado

Oferecemos uma
base sólida e gratuita
para a tua formação



Bem-vindos ao Centro Qualifica Litoral
Cávado:
  - atendimento personalizado;
  - serviço especializado de informação,
orientação e encaminhamento para ofertas
de educação e de formação profissional;
  - dinamização de processos de
Reconhecimento, Validação e Certificação de
Competências, Escolar e Profissional;
  - oficinas de Alfabetização e Literacias –
Percursos de Cidadania;
  - cursos de Educação e Formação de
Adultos (básico e secundário);
  - emissão do Passaporte Qualifica;

Estamos de portas abertas...estamos aqui
para te apoiar! 

Garantimos o acompanhamento presencial e
à distância, em horário laboral e pós-
laboral:
  - horários compatíveis com a
disponibilidade dos adultos;
  - disponibilização de meios e de recursos
técnicos;

Etapas de Intervenção
ACOLHIMENTO

"O amor é o eterno
fundamento da

educação!"

JOHANN PESTALOZZI
 

(Nossa missão)

é uma estrutura especializada em
educação e formação vocacionada para
pessoas com idade igual ou superior a 18
anos que desejam obter uma certificação
escolar (4.º, 6.º, 9.º e 12.º anos) e/ou
profissional ( “comércio”, “Hotelaria e
restauração”, “Contabilidade” e “Ciências
informáticas”).

O Centro Qualifica LITORAL CÁVADO é
promovido pela Escola Secundária
Henrique Medina, Escola Profissional de
Esposende e Associação Comercial e
Industrial do Concelho de Esposende,
tem o apoio da Câmara Municipal de
Esposende e integra uma rede de
parceiros referentes - os Embaixadores do
Centro Qualifica nos territórios, as Uniões
e Juntas de Freguesia, Agrupamentos
Escolares, Paróquias e movimentos
associativos.

DIAGNÓSTICO

ORIENTAÇÃO

ENCAMINHAMENTO

RECONHECIMENTO E VALIDAÇÃO 

CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

inscrição do candidato (jovem ou
adulto) e seu esclarecimento.

análise do perfil do candidato, com o
objetivo de identificar respostas de
educação e formação ajustadas à sua
situação.

identificação de projetos individuais
de educação e qualificação
profissional.

concretização do encaminhamento do
candidato para os cursos de
Educação e Formação de Adultos
(EFA) ou para um processo de
Reconhecimento, Validação e
Certificação de Competências
(RVCC).

Centro Qualifica 
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Johann_Heinrich_Pestalozzi

