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Cursos Noturnos

CURSOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE ADULTOS
EFA
ENQUADRAMENTO GERAL
Os cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA) nível básico e secundário são um
instrumento importante que estabelece como meta prioritária a elevação dos níveis de formação e
qualificação da população ativa portuguesa, constituindo-se como um pilar fundamental para as
políticas de educação, emprego e formação profissional.
Os cursos EFA constituem-se como um modelo de formação que assenta num referencial
estruturador e orientador, aberto e flexível e num conjunto de competências chave ou de vida que
potenciam as competências que os adultos possuem.

OBJETIVOS
A conceção e implementação dos Cursos EFA têm em vista a concretização dos seguintes objetivos
prioritários:
●

Proporcionar uma oferta integrada de educação e formação destinada a públicos adultos
maiores de 18 anos;

●

Contribuir para a redução do défice de qualificação escolar e profissional da população
portuguesa;

●

●

Promover a construção de uma rede local de EFA;

●

Constituir-se num modelo inovador de educação e formação de adultos.

CURSOS EFA NIVEL BÁSICO (NB)
1. Definição
Os cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA) de nível básico conferem habilitação
escolar (apenas com formação base), são uma oferta de educação e formação para adultos que
pretendem elevar as suas qualificações. Estes cursos organizam-se numa perspetiva de aprendizagem
ao longo da vida, enquanto instrumento promotor da (re)inserção socioprofissional e de uma
progressão na qualificação.

2. Para quem?
Este Curso é indicado para formandos que têm idade igual ou superior a 18 anos (a título
excecional, poderá ser aprovada a frequência num determinado Curso EFA a formandos com idade
inferior a 18 anos, desde que estejam inseridos no mercado de trabalho).

3. Percursos de nível escolar, condições de acesso e habilitações conferidas
Percurso

Nº de
horas1

Duração
aproximada

Habilitação conferida
(correspondente)

Escolaridade inferior ao 4º ano

400 h

1 ano

1º Ciclo (4º ano)

A

4º ano

450 h

1 ano

2º Ciclo (6º ano)

B

5º ano

225 h

1 Semestre

2º Ciclo (6º ano)

A

6º ano

900

2 anos

3º Ciclo (9º ano)

B

7º ano

450

1 ano

3º Ciclo (9º ano)

C

8º ano

250

1 Semestre

3º Ciclo (9º ano)

Tipo

B1

B2

B3

Condições de acesso
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1

À carga horária indicada acresce um mínimo de 50 horas para a área de CPSA – Competências
Pessoais, Sociais e de Aprendizagem.

