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Projecto de Investigação Científi ca

PROJECTO DE INVESTIGAÇÃO FCCOMP-01-0124-FEDER-009154
(Refª FCT PTDC/CPE-CED/104072/2008)

As Novas Núpcias
da Qualifi cação
no Alentejo

APOIOS: PARCERIAS
ESTABELECIDAS:

esta edição do Diário 
do SUL, apresentamos 
alguns dos resultados 
do projecto de inves-

tigação “As Novas Núpcias da 
Qualifi cação no Alentejo”, que, 
desde 2010, tem vindo a ser im-
plementado e que assume, como 
fi nalidade, avaliar os impactos 
que a alteração das qualifi cações, 

através do processo de Reconhecimento, Validação e Certifi ca-
ção de Competências (RVCC) provocou na vida de 785 adultos 
(de um universo de 2969) que o concretizaram, no Alentejo, 
entre 2000 e 2005. 

Três teses doutoramentos (uma já concluída), oito disser-
tações de mestrado (duas já concluídas) e três livros (dois já 
publicados) encontram-se entre os produtos desta investigação 
científi ca. Estas realizações permitirão ter uma, mais clara e ob-
jectiva, leitura do que, de facto, representou, para a população 
adulta, o acesso, a frequência e a conclusão de uma das mais 
recentes modalidades de educação e formação de adultos.

Este projecto de investigação científi ca, a parceria que nele 
se construiu e os produtos que dele resultarão são uma evidên-
cia do papel da Universidade de Évora no desenvolvimento da 
se construiu e os produtos que dele resultarão são uma evidên-
cia do papel da Universidade de Évora no desenvolvimento da 
se construiu e os produtos que dele resultarão são uma evidên-

região em que se localiza: o Alentejo.
Produzir conhecimento científi co acerca da realidade local e 

regional, disponibilizá-lo, através da formação graduada e pós-
graduada e divulgá-lo à comunidade (como é o caso desta pá-
gina no Diário do SUL) é uma das dimensões mais estruturais 
da missão da Universidade de Évora.
gina no Diário do SUL) é uma das dimensões mais estruturais 
da missão da Universidade de Évora.
gina no Diário do SUL) é uma das dimensões mais estruturais 

INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
COM SOTAQUE ALENTEJANO

Bravo Nico 
(Investigador-Responsável)

Através da aplicação de um questionário – enviado a 2869 in-
divíduos adultos residentes no Alentejo e que, entre 2000 e 2005, 
concluíram, com sucesso, um processo de RVCC – estão a ser 
avaliados os impactos decorrentes das novas qualifi cações em dife-
rentes dimensões da vida: académica/prosseguimento de estudos; 
profi ssional; social; individual.

O questionário foi construído e validado, durante o ano de 
2010, tendo sido enviado em 2011 (507 respostas válidas) e em 
2012 (278 respostas válidas). Responderam 6 adultos certifi cados 
na Associação Terras Dentro (Alcáçovas), 80 na Rota do Guadiana 
(Serpa), 111 na Associação de Desenvolvimento do Litoral Alente-
jano (Santiago do Cacém), 114 no Centro de Formação Profi ssional 
de Portalegre (IEFP), 235 na ESDIME (Messejana) e 239 na Funda-
ção Alentejo (Évora).
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Neste momento, a equipa de investigação encontra-se a proce-
der a uma análise descritiva da informação recolhida, com base em 
estudos de natureza estatística, sendo expectável que os primeiros 
resultados estejam disponíveis em Fevereiro de 2013, altura em que 
os divulgaremos no Diário do SUL.

O projecto terminará em Maio de 2013 e, nessa altura, serão 
divulgados os resultados fi nais, através da publicação de um livro.

SÍNTESE DA INVESTIGAÇÃO

Nesta fi leira da pesquisa, a fi nalidade consiste em avaliar os im-
pactos da frequência e conclusão do processo de Reconhecimento, 
Validação e Certifi cação de Competências (RVCC) em diferentes 
dimensões das vidas dos indivíduos que as protagonizaram.

Fileira da Avaliação de Impactos
do Processo RVCC

Fileira da Avaliação de Impactos
do Processo RVCC

Fileira da Avaliação de Impactos

TESES DE DOUTORAMENTO
Lurdes Pratas Nico (Universidade de Évora, concluída em 2010)
Avaliou os impactos do processo de RVCC nos adultos que o frequen-
taram e concluíram no ano de 2003. 
Verifi cou-se que os impactos do processo de RVCC verifi cam-se, 
maioritariamente, na dimensão pessoal, enquanto, na dimensão 

profi ssional, são residuais. São as mulheres quem mais protagonizou e valorizou 
o processo. Quinze por cento dos adultos inquiridos prosseguiu os estudos e a 
maioria pretende fazê-lo, a médio/longo prazo.

Hugo Rico (Universidade de Évora, em curso)
Pretende avaliar os impactos, a nível da vida comunitária, do processo 
de RVCC realizado por adultos que o realizaram e que residem numa 
pequena comunidade rural do concelho de Évora.
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de RVCC realizado por adultos que o realizaram e que residem numa 

Maria Virgínia Sebastião (Universidade de Évora, em curso)
Pretende avaliar os impactos, a nível da vida comunitária, do processo 
de RVCC realizado por adultos que o realizaram e que residem numa 
pequena comunidade rural do concelho de Évora.
de RVCC realizado por adultos que o realizaram e que residem numa 
pequena comunidade rural do concelho de Évora.
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DISSERTAÇÕES DE MESTRADODISSERTAÇÕES DE MESTRADO
Sandra Braga (Universidade de Évora, concluída em 2012)
Avaliou os impactos do processo de RVCC nos adultos que o frequen-
taram na Fundação Alentejo, no período 2000-2005. Concluiu que 
a dimensão pessoal foi a mais valorizada, tendo-se registado alguns 
impactos a nível profi ssional e social.

Aurora Costa (Universidade de Évora, concluída em 2012)
Identifi cou e caracterizou a oferta educativa disponível no concelho 
de Vendas Novas, durante o período de 2000-2010. Tendo concluído 
a existência de um signifi cativo número de ofertas formativas formais 
de natureza profi ssional e de ofertas formativas de natureza não for-

mal disponibilizadas pelas instituições da sociedade civil.

Mariana Banha (Universidade de Évora, concluída em 2012)
Identifi cou e caracterizou a oferta educativa disponível na cidade de 
Estremoz, durante o período de 2000-2005.tendo concluído a exis-
tência de um signifi cativo número de ofertas formativas de natureza 
não formal disponibilizadas pelas instituições da sociedade civil.

Anabela Rocha (Universidade do Algarve, em curso)
Analisou o fenómeno do abandono, por parte dos adultos, do pro-
cesso de RVCC no Centro Novas Oportunidades de Cuba. (aguarda 
a realização de provas públicas)

Carla Fernandes (Universidade de Évora, em curso)
Pretende avaliar os impactos do processo de RVCC nos adultos do 
Distrito de Évora, no período 2000-2005. 
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Marta Cardoso (Universidade de Évora, em curso)
Pretende avaliar os impactos do processo de RVCC nos adultos que o 
frequentaram na Margem Esquerda do Guadiana (concelhos de Ser-
pa, Moura, Mourão, Barrancos e Mértola), no período 2000-2005. 

N
Fileira Cartografia das Ofertas
de Qualificação nos Territórios

Nesta fi leira da pesquisa, a fi nalidade consiste em identifi car 
e caracterizar as oportunidades de aprendizagem existentes em 
diferentes territórios. 

Fernando Papafi na (Universidade de Évora, em curso)
Avaliou os impactos do processo de RVCC nos adultos que o frequen-
taram no distrito de Portalegre, no período 2000-2005, ao nível da 
utilização das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC). 
Concluiu que ocorreu um aumento, quantitativo e qualitativo, na 

utilização das TIC, por parte destes adultos. (aguarda a realização de provas 
públicas)

Mariana Valério (Universidade de Évora, em curso)
Avaliou os impactos do processo de RVCC nos adultos residentes no 
concelho de Arraiolos que o frequentaram, no período 2000-2005. 
Concluiu-se que o impacto do processo de RVCC, concretizado pelos 
residentes no concelho de Arraiolos (2000-2005), foi positivo nas vá-

rias dimensões, sendo a dimensão pessoal a mais valorizada pelos respondentes.
(aguarda a realização de provas públicas)

Vânia Raposo (Universidade de Évora, em curso)
Pretende avaliar os impactos do processo de RVCC nos adultos que o 
frequentaram na Associação de Desenvolvimento do Litoral Alenteja-
no (ADL), no período 2000-2005. 

Helena Carrasqueira (Universidade de Évora, em curso)
Pretende conhecer e caracterizar os impactos do processo de RVCC 
nos adultos no Concelho de Arraiolos.

Anabela Caeiro (Universidade de Évora, em curso)
Pretende avaliar os impactos do processo de Reconhecimento, Vali-
dação e Certifi cação de Competências (RVCC), nas dimensões institu-
cional e profi ssional dos colaboradores no Município de Reguengos 
de Monsaraz.

Vânia Ramalho (Universidade de Évora, em curso)
Pretende avaliar os impactos do processo de Reconhecimento, Vali-
dação e Certifi cação de Competências (RVCC), na dimensão familiar 
dos colaboradores do Município de Reguengos de Monsaraz.

Ana Lourenço (Universidade de Évora, em curso)
Pretende avaliar os impactos do Processo de Reconhecimento, Vali-
dação e Certifi cação de Competências (RVCC), nos indivíduos certifi -
cados no ex-Centro de RVCC do Centro de Formação Profi ssional de 
Portalegre, no período 2000-2005.

Cristina Malta (Universidade de Évora, em curso)
Pretende conhecer o impacto das instituições com elevado potencial 
educativo, no contexto global da oferta educativa da freguesia de 
Lamarosa, do concelho de Coruche.

Simpósio organizado pela equipa no IX Foro Internacional 
sobre Evaluacion de la Calidad de la Investigación y la Educa-
ción Superior (FECIES), 12 de Junho de 2012, na Escola Galega 

de Administración de Compustela / Espanha


