
Designação do projeto | Centro Qualifica

Código do projeto | POCH-03-5470-FSE-001348

Objetivo principal | Aprendizagem, Qualificação ao Longo da Vida e Reforço da Empregabilidade

Região de intervenção | Norte

Entidade beneficiária | Agito – Formação & Serviços, Lda

Data de aprovação | 01/01/2021

Data de início | 01/01/2021

Data de conclusão | 31/12/2022

Custo total elegível | 395 791,80€

Apoio financeiro da União Europeia | FSE 336 423,03€

Apoio financeiro público nacional/regional | 59 368,77€

Objetivos | Aumentar os níveis de qualificação e melhorar a empregabilidade dos ativos, dotando-os
de competências ajustadas às necessidades do mercado de trabalho; Reduzir significativamente as
taxas de analfabetismo, literal e funcional, combatendo igualmente o semianalfabetismo e a iliteracia;
Promover um maior investimento dos adultos em percursos de educação e formação,
designadamente junto dos que apresentam muito baixos níveis de qualificação; Corrigir o atraso
estrutural do país em matéria de qualificação no sentido de uma maior convergência com a realidade
europeia; Adequar a oferta e a rede formativa às necessidades do mercado de trabalho e aos

modelos de desenvolvimento nacionais e regionais.

Atividades | Orientação e encaminhamento dos adultos para percursos de qualificação, bem como o
seu acompanhamento; desenvolvimento de processos de reconhecimento, validação e certificação
das competências adquiridas por vias formais, não formais e informais, de âmbito escolar,
profissional ou de dupla certificação; emissão e atualização do instrumento de orientação e registo
individual de qualificações e competências — Passaporte Qualifica; oferta de respostas de
qualificação flexíveis e adequadas às necessidades e aos contextos do público a que se destinam;
dinamização e participação em redes de parceria de base territorial ou setorial.

Objetivos de intervenção | Investir na educação, na formação e na formação profissional para a

aquisição de competências e na aprendizagem ao longo da vida

Resultados esperados | 1100 adultos/ ano inscritos e orientados para uma oferta formativa.
100 jovens NEET/ ano inscritos e orientados para uma oferta

formativa.
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