CENTRO

QUÁLIFICÃ
REGIÁO DE ÁVEIPO

Carta de compromisso
A AEVA

-

Associação para a Educação e Valorização da Região de Aveiro e o seu

Centro Qualifica da Região de Aveiro (CQ-RA) declaram-se empenhados na
qualificação da região de Aveiro e, nesse sentido, Comprometidos em servir as suas
diversas populações.
A AEVA

—

Associação para a Educação e Valorização da Região de Aveiro tem uma

atuação de âmbito regional, desenvolvendo a sua atividade nos 11 municípios que
constituem a região de Aveiroi.

É uma associação certificada em qualidade com a norma 150 9001 (Sistemas de Gestão
da Qualidade) e SA:8000 (Responsabilidade Social) e desenvolve uma intensa atividade
em 13 áreas, sob a forma de ‘marcas’, que se complementam em torno da ideia de
educar e valorizar o território. O facto de estar implementada em toda a região permitelhe ter uma intervenção eficaz e muito eficiente, quer porque conhece as necessidades
e as especificidades das suas populações-alvo, quer porque conhece e já envolve de
forma ativa, hoje, uma vasta rede de parceiros locais.

É nesta autêntica ‘Associação de Competências’ que se enquadra a atividade do Centro
Qualifica da Região de Aveiro. Considerando a sua vocação regional, este Centro está
fisicamente instalado nos 11 concelhos da NUT III. Desenvolve, portanto, a sua
atividade em rede e numa lógica local, de proximidade, envolvendo sempre os parceiros
que em cada localidade suportam a sua intervenção.
Com esta estrutura implementada, o Centro garante:
•

Acesso de todos os públicos a informação atualizada sobre as ofertas de
educação e formação, estágios, voluntariado ou emprego.

•

Orientação vocacional (escolar e profissional) de jovens e adultos numa lógica
-

de qualificação e orientação ao longo da vida, o Centro instituiu-se como a “porta
de entrada” no mundo das qualificações para qualquer jovem ou adulto, em
qualquer ponto da região.
•

Realização do processo

de

diagnóstico,

informação

e orientação e

encaminhamento sempre com o objetivo de conhecer bem o jovem ou adulto
-

1 Águedo, Albergaria a Velha, Anadio, Aveiro, Estarreja, íihavo, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar. Sever do Vouga e Vagas - área
corresponde à abrangido pela Comunidade intermunlclpd da Região de Aveiro (C1RA) e NUT III.
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para que mais tarde ele possa voltar ao Centro e ser acompanhado em outras
epatas do seu percurso.
Valorização e integração de pessoas com deficiência ou incapacidade,
envolvendo parceiros relevantes nesta área (CERCI’s, IPSS’s, escolas, etc.),
utilizando modelos e processos de educação, de reeducação, de intervenção e
de encaminhamento que se ajustam a cada indivíduo e /ou necessidade.
•

Reconhecimento, validação e certificação de competências, escolares e
profissionais

—

enquanto parte de uma Associação reconhecida e conhecedora

da região e dos seus atores, o Centro beneficia da proximidade e da credibilidade
necessárias para trazer os adultos ao sistema de qualificações e reconhecer as
suas competências, especificamente as profissionais.
•

Apoio à ANQEP,I.P. na definição de critérios de rede e na monitorização das
ofertas, consequência natural do Centro ser um profundo conhecedor da
realidade regional: quer das suas necessidades de qualificação, quer da
organização de respostas úteis para as suas populações âmbito da educação e
formação profissional.

A diversidade da intervenção do Centro Qualifica da Região de Aveiro vai ao encontro
dos diferentes públicos e das necessidades da região. Pretende-se construir neste
território condições de igualdade de oportunidades para que jovens e adultos possam
criar o seu projeto de vida, de acordo com as suas necessidades e motivações e sempre
numa lógica de qualificação e orientação ao longo da vida.

É um compromisso com um projeto diferenciado de qualificação, nomeadamente com
uma intervenção especializada junto de pessoas com deficiência e/ou incapacidade e
das populações económica e territorialmente mais desfavorecidas.
O Centro compromete-se assim a servir a região de Aveiro e cada um dos seus
cidadãos; compromete-se a servir o país, a mudar Portugal!

Aveiro, 08 de março de 2017
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