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O projecto “As Novas 
Núpcias da Qualifi cação no 
Alentejo” pretende avaliar os 
impactos pessoais, profi ssio-
nais e sociais do processo de 
Reconhecimento, Validação e 
Certifi cação de Competências 
(RVCC), no universo de 2969 
indivíduos que, em toda a 

região Alentejo (no período 2000-2005), viram cer-
tifi cadas as suas competências e, em consequência, 
alterados os respectivos níveis de escolaridade. Aten-
dendo a que já decorreu um período signifi cativo 
(6-10 anos) desde que estes indivíduos participaram 
neste processo, a investigação assume, também, o 
objectivo de proceder à análise dos eventuais per-
cursos de qualifi cação subsequentes, que tenham 
sido concretizados por estes sujeitos, nos sistemas 
formais de educação/formação e, ainda, a eventual 
mobilidade profi ssional daí resultante. 

A investigação a concretizar, de natureza descritiva, 
assumirá uma base metodológica quantitativa com o 
recurso à aplicação de questionários a todo o uni-
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verso considerado. A análise contemplará uma leitura 
quantitativa e qualitativa dos resultados, de dimensão 
global, correspondendo ao estudo de âmbito regional 
e, ainda, outras leituras, mais parciais: i) de âmbito 
territorial de acordo com as divisões administrativas 
e geográfi cas existentes na região Alentejo (distritos, 
concelhos e freguesias); ii) de âmbito institucional, 
nas organizações em que se verifi que um número 
signifi cativo de indivíduos que tenham efectuado o 
processo RVCC; iii) de âmbito familiar, nas famílias em 
que um número signifi cativo dos seus membros tenha 
realizado o processo RVCC.

Actualmente, a equipa de investigação procede à 
construção do instrumento de recolha de informação 
(questionário), no sentido de o mesmo ser sujeito a 
um procedimento de validação e de aplicação. Prevê-
se que o questionário seja aplicado a partir do mês de 
Março de 2011 e que os primeiros resultados decor-
rentes da aplicação do mesmo estejam disponíveis a 
partir do segundo semestre do próximo ano. Nessa 
altura, daremos conta aos leitores do Diário do SUL 
dos resultados obtidos.
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Em seguida, indicam-se os estudantes dos cursos de mes-
trado e de doutoramento da Universidade de Évora que, sob 
a orientação científi ca do Prof. Doutor Bravo Nico, se encon-
tram a realizar os seus percursos de investigação inseridos no 
projecto “As Novas Núpcias de Qualifi cação no Alentejo”.

Alunos da Universidade de Évora 
envolvidos na investigação

DOUTORAMENTO

Frequenta o Curso de Doutoramento em Ci-
ências da Educação. Na sua tese (em curso), 
pretende conhecer e caracterizar o impacto 
do aumento de habilitações escolares, através 
do Processo de RVCC na (re)confi guração das 
dinâmicas de desenvolvimento local e inter-
venção comunitária da freguesia alentejana 
que mais adultos “envolveu” na certifi cação 
de competências através desta modalidade de 
qualifi cação de adultos.

Frequenta o Curso de Doutoramento em Ci-
ências da Educação. Na sua tese (em curso), 
estuda o impacto dos Centros pioneiros em 
processos de reconhecimento e validação 
de competências (CRVCC e posteriormente 
CNO’s) ao nível das entidades organizacio-
nais cujos colaboradores participaram com 
sucesso numa oferta de qualifi cação de NB ou 
NS, no período 2000 a 2010.

Frequenta o Curso de Mestrado em Ciências 
da Educação. Na sua dissertação (em curso), 
pretende conhecer o contributo das aprendi-
zagens concretizadas durante o processo de 
RVCC, na área das Tecnologias da Informação 
e Comunicação, nos percursos pessoais e pro-
fi ssionais dos indivíduos
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Frequenta o Curso de Mestrado em Ciências 
da Educação. Na sua dissertação (em curso), 
pretende conhecer a oferta educativa e forma-
tiva destinada à população adulta do concelho 
de Vendas Novas na década 2000-2010.Aurora Costa
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Frequenta o Curso de Mestrado em Ciências 
da Educação Na sua dissertação (em curso), 
pretende conhecer o impacto das instituições 
com elevado potencial educativo, no contex-
to global da oferta educativa do concelho de 
Coruche.Cristina Malta

MESTRADO

Frequenta o Curso de Mestrado em Ciências 
da Educação. Na sua dissertação (em curso), 
pretende conhecer e caracterizar o impacto 
do processo de RVCC em adultos (concelho 
de Arraiolos)


