Centro Qualifica – Escola de Comércio de Lisboa (CQ-ECL)
Ao Serviço da Comunidade
A Escola de Comércio de Lisboa abriu um Centro Qualifica (CQ-ECL), estrutura especializada em
educação e formação e que procura as melhores soluções para cada candidato, no que diz
respeito à Certificação Escolar (Ensino Básico e Ensino Secundário) e à Certificação Profissional
de nível 2 e nível 4, nas áreas formativas da sua competência e onde, historicamente, tem
acrescentado valor à economia, empresas e pessoas através da formação que ministra. Cada
candidato poderá obter uma certificação escolar e/ou profissional, conjugando o que aprendeu ao
longo da vida, em diferentes contextos, com a formação que lhe possa faltar para complementar
uma qualificação.
As áreas de certificação profissional do CQ-ECL são: Comércio, Vendas, Marketing, Vitrinismo,
Distribuição, Logística, Comunicação e Serviço Digital, Restaurante-Bar, Receção Hoteleira e
Informática. Abrange as seguintes Modalidades de Educação e Formação: Processos de
Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC), Programas de Formação
em Competências Básicas (FCB), Cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA), Formações
Modulares (FM), Vias de Conclusão do Nível Secundário e Cursos de Especialização Tecnológica
(CET).
No CQ-ECL a equipa de profissionais acompanhará o percurso de qualificação de cada candidato
e que corresponderá às seguintes etapas: acolhimento, diagnóstico, informação e orientação,
encaminhamento, reconhecimento e validação de competências, formação e certificação.
Apresenta serviços descentralizados que vão desde a avaliação, passando pela formação, até às
provas finais de qualificação.
Tudo isto através de programas financiados, portanto sem qualquer custo.
Os documentos necessários para a inscrição são:


1 fotografia (tipo passe);



Fotocópia (autorizada) do bilhete de identidade ou cartão de cidadão do candidato ou
autorização de residência;



Fotocópia (autorizada) do cartão de contribuinte do candidato (caso não tenha cartão de
cidadão ou autorização de residência);



Certificado de habilitações original ou fotocópia autenticada.

O horário de atendimento é:


De 2ª a 6ª feira das 09h00 às 22h00;



Sábados das 09h00 às 13h00.

Para mais esclarecimentos o telefone 21 854 02 40 ou o email eclisboa@centroqualifica.gov.pt.
Esperamos por si!

