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SINTA-SE
EM CASA

A integração na sociedade começa com o domínio da língua e cultura
desse país.É fundamental para comunicarmos e nos sentirmos motivados
criando, assim, novas oportunidades profissionais e pessoais. Os cursos
PLA - Português Língua de Acolhimento – estão ao seu alcance para
desenvolver/atualizar as suas competências sociais e profissionais, nos âmbitos
da língua portuguesa e português técnico e para a certificação dos conhecimentos
adquiridos, potenciando a sua empregabilidade e o reforço das oportunidades
para a sua integração socioprofissional e cultural.

Para maior conforto conheça
a cultura do país que escolheu para viver.



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 com situação regularizada, ou em processo
de regularização. Os Centros Qualifica, na qualidade de centros
especializados em qualificação, proporcionam uma
complementaridade de respostas aos cidadãos migrantes,
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 com idade igual ou superior a 16 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).
Os candidatos devem ser detentores de título de residência, nos termos
da legislação nacional aplicável a cidadãos estrangeiros ou um dos seguintes 
documentos:

1. Comprovativo de que foi iniciado o procedimento           para a obtenção, renovação ou prorrogação              de título de residência, no âmbito do processo
     de regularização;
2. Comprovativo de admissão do pedido de asilo
     e cujo processo se encontre pendente;
3. Comprovativo da atribuição do Número      de Identificação da Segurança Social (NISS).         

    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.         

Organização Curricular - Percursos Formativos


