
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Considerando que:

- O programa Qualifica - vocacionado para a qualificação de adultos que tem por objetivo

melhorar os níveis de educação e formação dos adultos – é a estratégia do Governo para a

melhoria dos níveis de qualificação da população e a melhoria da empregabilidade dos

indivíduos.

- Lançado em março deste ano e integrado no Programa Nacional de Reformas, o Qualifica

pretende abranger 600 mil pessoas até 2020 e garantir que, até lá, metade da população ativa

do país conclua o ensino secundário.

- Na apresentação do programa, o governo disse pretender “ver instalados cerca de 300 centros

Qualifica no continente até ao final de 2017” e “alcançar uma taxa de participação de adultos em

atividades de aprendizagem ao longo da vida de 15%, alargada para 25% em 2025 é outro dos

objetivos do programa”.

- De acordo com o Governo, “os novos centros serão criados por concurso, em função das

necessidades locais e regionais de qualificação”.

- O programa Qualifica, ainda segundo o Governo, coloca mais ênfase na qualificação "com

obrigatoriedade de encaminhamento para formação certificada".

Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais

aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3

fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;



A Deputada do CDS-PP, abaixo-assinada, vem por este meio requerer ao Ministro da Educação,

por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem, respostas às

seguintes perguntas:

1 - Quantos centros Qualifica estão atualmente abertos e a funcionar?

2 - Quantos formandos se encontram em formação em junho de 2017?

3 - Quantos formandos passaram apenas pelo processo de validação de competências?

4 - Em que centros Qualifica foram os processos tratados?

5 - Foram abertos concursos no âmbito do Portugal 2020 para este fim?

6 - Onde é possível encontrar informação estatística sobre a execução do Qualifica, uma

vez que esta não está disponível no site oficial?

Palácio de São Bento, quinta-feira, 8 de Junho de 2017

Deputado(a)s

ANA RITA BESSA(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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