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O CESAE Digital está solidário com todos os que escolheram o nosso país para viver e
designadamente aqueles que, por razões dramáticas relacionadas com a guerra, chegam a
Portugal na condição de refugiados procurando uma oportunidade de segurança e integração
social. Valores essenciais como a solidariedade, a humanidade e o respeito pelo outro
norteiam o percurso do CESAE DIGITAL, um centro de formação com uma história exemplar
na valorização das pessoas e na promoção da empregabilidade. Estamos pois empenhados em
contribuir para uma integração plena de todos quantos escolham Portugal como casa, sendo o
domínio da língua do país de acolhimento um fator de enorme relevância. A língua portuguesa 
é um elo de comunicação,  contribui para a integração e para uma saudável convivência entre
os povos.

Sinta-se em casa!



As candidaturas deverão ser enviadas
para o email: ana.pereira@cesae.pt
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Os cursos PLA - Português Língua de Acolhimento - visam promover o
desenvolvimento das competências sociais e profissionais dos cidadãos
estrangeiros já integrados ou em fase de integração no nosso país.
Os Centros Qualifica, na qualidade de centros especializados em
qualificação, proporcionam uma complementaridade de respostas,
designadamente o ensino da língua portuguesa e o acesso a processos
de RVCC – Reconhecimento Validação e Certificação de Competências –
ou a outros percursos conducentes ao reforço de competências e qualificações.

Destinatários

Cidadãos migrantes e/ou refugiados com idade igual ou superior a 18 anos,
independentemente da situação face ao emprego, cuja língua materna não
é a portuguesa, e/ou que não detenham competências básicas, intermédias
ou avançadas, de acordo com o Quadro Europeu Comum de Referência
para as Línguas (QECRL).

Organização Curricular - Percursos Formativos

A formação, no âmbito dos cursos PLA, assenta em quatro percursos: A1 e A2,
de nível elementar e B1 e B2, que visam um maior nível de proficiência.
A obtenção de um nível de proficiência linguística não está condicionada à
realização do nível anterior, uma vez que a frequência dos cursos PLA pressupõe
a realização de um processo de diagnóstico, para determinar qual o nível que os 
formandos devem frequentar.


