
CENTRO DE QUALIFICAÇÃO e ENSINO PROFISSIONAL - CQEP
TECNIN

O QUE É UM CQEP Centro de Qualificação e Ensino Profissional?

OS CQEP são estruturas do Sistema Nacional de Qualificações e destinam-se a todos os que procuram 
uma qualificação, tendo em vista o prosseguimento de estudos e/ou uma transição/reconversão para o 
mercado de trabalho.

MISSÃO DO CQEP TECNIN

Para além do trabalho junto do público em geral, o CQEP da TECNIN está também vocacionado para dar 
resposta aos cidadãos com deficiência, incapacidade ou em risco de exclusão.
O CQEP da TECNIN tem uma resposta especial para estes cidadão, pois está na sua filosofia acreditar que 
TODOS podem encontrar um lugar de verdadeira igualdade, em que as competências são valorizadas e 
as diferenças irrelevantes.

DESTINATÁRIOS

- Jovens com idade igual ou superior a 15 anos (ou, independentemente da idade, jovens a frequentar o 
último ano do ensino básico). 
- Adultos com necessidades de aquisição / reforço de conhecimentos e competências.

QUE SERVIÇOS PRESTAMOS?

- Diagnóstico da situação do jovem/adulto (perfil; qualificações; situação profissional; percurso; …).
- Apoio na identificação de respostas formativas adequadas ao perfil de cada candidato. Temos especial 
atenção a casos de cidadãos com deficiência, incapacidade ou em risco de exclusão.
- Processos de reconhecimento, validação e certificação de competências (RVCC) para adultos.
- Monitorização dos percursos dos jovens e adultos encaminhados para diferentes respostas de qualifi-
cação.
- Recolha e Disseminação de informação relevante para jovens, adultos e tecido empresarial.

O PRIMEIRO PASSO… É INSCREVER-SE!

Preencha a FICHA DE INSCRIÇÃO em anexo ou preencha a mesma no nosso site (www.qualitividade.pt).
Depois do preenchimento e entrega da Ficha de Inscrição será contactado pelos nossos técnicos para dar 
início ao seu percurso e encontrar a melhor resposta para si. 
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