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CAP. I
PREÂMBULO

A dignificação da função docente passa pela
valorização pessoal e profissional dos professores e
educadores. A formação contínua é um processo
fundamental para uma mudança de métodos, hábitos,
atitudes e comportamentos, viabilizando a melhoria
da qualidade da Educação.
Assim sendo, através do Decreto-Lei n.º 249/92, de 9
de Novembro foi iniciado o processo de lançamento
dos Centros de Formação em Portugal. O diploma
anterior veio a ser revogado e rectificado com as
alterações que lhe foram introduzidas pela Lei n.º
60/93, de 20 de Agosto, pelo Decreto-Lei n.º 274/94,
de 28 de Outubro, pelo Decreto-Lei n.º 207/96, de 2
de Novembro, pelo Decreto-Lei n.º 155/99, de 10 de
Maio e pelo Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de Janeiro
sem que, contudo, os objectivos iniciais se tenham
alterado no essencial.
No seguimento da publicação do Despacho nº.
18038/2008, de 4 de Julho, as escolas associadas do
Centro de Formação de Nelas (escolas do concelho
de Nelas), do Centro de Formação Penalva e Azurara
(escolas dos Concelhos de Mangualde e Penalva do
Castelo) e do CEFOREP (escolas dos concelhos de
Sátão e Vila Nova de Paiva) estão associadas num
novo Centro de Formação - Centro de Formação de
Associação de Escolas dos concelhos de Nelas,
Mangualde, Penalva do Castelo, Sátão e Vila Nova
de Paiva, com sede na Escola Secundária Felismina
Alcântara, em Mangualde. Surgiu assim o Centro de
Formação EduFor.
Pedida
a
acreditação
como
entidade
formadora, foi a mesma concedida pelo Conselho
Científico-Pedagógico
da
Formação
Contínua
(CCPFC), cujo primeiro registo tem o número
CCPFC/ENT-AE 1025/08.
O Centro de Formação EduFor é hoje uma
realidade, apresentando-se como um complemento
da formação inicial dos profissionais da educação e
ensino.
O presente regulamento interno pretende
constituir um conjunto de normas que se tornem num
instrumento auxiliar do normal funcionamento deste
Centro e que sejam um complemento das normas
ditadas pelo Regime Jurídico da Formação Contínua
de Professores, que está na base do funcionamento
dos Centros de Formação.

CAP. II
CARACTERIZAÇÃO
Art.1º - Identificação
1. O Centro de Formação EduFor integra os
estabelecimentos públicos de educação préescolar, do ensino básico e secundário da área
geográfica dos concelhos de Nelas, Mangualde,
Penalva do Castelo, Sátão e Vila Nova de Paiva

2. São membros do Centro de Formação os
seguintes estabelecimentos de ensino e
educação:
a) Concelho de Nelas:
• Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim
• Agrupamento de Escolas de Nelas
b) Concelho de Mangualde:
• Agrupamento de Escolas de Mangualde
c) Concelho de Penalva do Castelo:
• Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo
d) Concelho de Sátão:
• Agrupamento de Escolas de Sátão
e) Concelho de Vila Nova de Paiva:
• Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Paiva

Art.2º - Sede
1. A escola sede do Centro de Formação EduFor é a
Escola Secundária Felismina Alcântara, em
Mangualde.
2. O funcionamento do Centro de Formação EduFor
implica o conhecimento, a aceitação e o respeito
pelas normas do Regulamento Interno da escola
sede.
3. A escola sede, como entidade promotora da
formação, é responsável pela gestão das verbas do
Centro, que gere por proposta do Director do Centro.

CAP. III
PRINCÍPIOS GERAIS
Art.3º - Finalidades
1. O Centro Formação tem a finalidade de promover
acções de formação que, devidamente acreditadas
pelas entidades competentes, contribuam para a
melhoria da qualidade do desempenho da função
docente, não docente e de outros “actores”
educativos.
2. Visa também promover outras iniciativas que, embora
não sejam acreditadas, contribuam para o
desenvolvimento de uma comunidade educativa
alargada ao conjunto dos estabelecimentos de
educação e ensino que compõem o Centro e
respondam às reais necessidades dos destinatários,
das Escolas Associadas e do Sistema Educativo.
3. Promover iniciativas que contribuam para a melhoria
dos resultados das aprendizagens dos alunos e para
o desenvolvimento das escolas como comunidades
aprendentes.

Art.4º - Objectivos
Foram definidos como objectivos iniciais deste
Centro de Formação:
1. Dar resposta às necessidades de formação
detectadas, adequando a oferta à procura de
formação.
2. Promover a autoformação dinamizando e
apoiando projectos das escolas, incentivando a
prática de investigação e a inovação educacional.
3. Promover, entre as escolas associadas, esquemas
de parceria geradores de colaboração e
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4.

5.
6.

7.

cooperação
conducentes
a
um
melhor
aproveitamento das especificidades de cada uma.
Centrar a formação contínua na escola em que os
professores, como sujeitos da formação, são
implicados no processo desde o levantamento das
necessidades até à concepção, execução e
avaliação das acções.
Fomentar o intercâmbio e a divulgação de
experiências pedagógicas.
Realizar formação contínua de complementarização e actualização da formação inicial de base,
numa perspectiva de educação permanente.
Possibilitar aos docentes e não docentes o
aprofundamento e alargamento das suas
perspectivas profissionais.

Art.5º - Competências
Ao Centro de Formação compete:
1. Identificar as necessidades de formação dos
intervenientes no processo educativo das escolas
e dos agrupamentos de escolas, com base nos
seus planos de formação, estabelecendo as
respectivas prioridades;
2. Promover as acções de formação contínua que
respondam às prioridades definidas;
3. Elaborar planos de acção, podendo estabelecer
protocolos de cooperação com outras entidades
formadoras;
4. Coordenar e apoiar projectos de inovação dos
estabelecimentos de educação e ensino
associados;
5. Promover
a
articulação
de
projectos
desenvolvidos pelas escolas com os órgãos de
poder local;
6. Criar e gerir centros de recursos.

Art.6º - Autonomia
1. Os centros de formação gozam de autonomia
pedagógica de acordo com o Regime Jurídico da
Formação Contínua de Professores.
2. Sem prejuízo da sua autonomia pedagógica, o
Centro de Formação atende às orientações do
Conselho Científico-Pedagógico de Formação
Contínua.

CAP. IV
ESTRUTURA DE DIRECÇÃO E GESTÃO DO
CENTRO DE FORMAÇÃO
Art.7º - Órgãos
1. São órgãos da direcção e gestão do Centro de
Formação:
a) Comissão Pedagógica;
b) Director;
c) Conselho de Acompanhamento da Gestão
Administrativo–Financeira.

CAP. V
COMISSÃO PEDAGÓGICA
Art. 8º - Constituição
1. A Comissão Pedagógica tem a seguinte
constituição:
a) Director do Centro de Formação, que preside;
b) Director da Escola Sede;
c) Presidentes dos Conselhos Pedagógicos das
Escolas e dos Agrupamentos de Escolas
mencionados no ponto 2 do art. 1º deste
regulamento.
Art. 9º - Competências
1. À Comissão Pedagógica, compete:
a) Seleccionar o Director do Centro de entre as
candidaturas apresentadas;
b) Eleger o seu representante no Conselho de
Acompanhamento da Gestão Administrativo Financeira;
c) Emitir
recomendações
sobre
aspectos
pedagógicos;
d) Estabelecer a articulação entre os projectos de
formação das escolas e o centro;
e) Aprovar o plano de acção proposto pelo
Director do Centro;
f) Escolher os formadores do centro, bem como
os especialistas das acções de formação em
contexto de trabalho (oficinas, projectos,
estágios e círculos de estudos);
g) Aprovar os protocolos de colaboração entre o
centro e outras entidades formadoras;
h) Propor o recurso a serviços de consultadoria
para o apoio ao desenvolvimento das
actividades do centro;
i) Acompanhar a execução do plano de acção do
centro, bem como do respectivo orçamento;
j) Nomear um consultor de formação sempre que
se justifique, sob proposta do Director do
Centro;
k) Aprovar o seu regulamento interno de
funcionamento;
l) Elaborar o regime de selecção do Director do
Centro;
m) Desencadear o processo de concurso para a
selecção de Director.
n) Exercer as demais competências que lhe forem
cometidas por lei.
.
Art.10º - Funcionamento
1. A Comissão Pedagógica reúne, ordinariamente,
uma vez por período, mediante convocatória do
Director do Centro.
2. Reunirá extraordinariamente sempre que o
Director, por imperativo da dinâmica de
funcionamento do Centro, o entenda necessário.
3. Poderá, também, reunir extraordinariamente, se
tal for solicitado, através de requerimento, ao
Director por dois terços dos seus membros.
4. As reuniões serão presididas pelo Director do
Centro de Formação.
5. As reuniões são convocadas pelo Director através
de ofício ou email enviado às Escolas membros
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do Centro de Formação com pelo menos dois
dias úteis de antecedência relativamente à data
fixada e nela deve constar a ordem de trabalhos.
6. No caso de haver necessidade de reunir e no
impedimento do Director do Centro, o Director da
escola sede exercerá as suas funções
interinamente em articulação com um elemento
designado pela Comissão Pedagógica.
Art.11º - Quórum
1. A Comissão Pedagógica só pode funcionar
quando esteja presente a maioria do número legal
dos seus membros em efectividade de funções.
2. Verificando-se a inexistência de quórum, compete
ao Director do Centro convocar nova reunião.

Artº 12º - Faltas
1. Aos membros da Comissão Pedagógica que não
compareçam às reuniões, desde que convocadas
nos termos da lei e do presente Regulamento,
será registada ausência na acta.

Art.13º - Votações
1. Aos processos de votação das matérias em
apreciação pela Comissão Pedagógica aplica-se
o princípio da aprovação por maioria simples dos
elementos presentes, salvo nas situações que a
lei exija maioria qualificada.
2. Nos termos do artigo 26º do Código do
Procedimento Administrativo e em caso de
empate na votação, o Director do Centro tem voto
de qualidade, salvo se a votação for efectuada
por escrutínio secreto.
3. Em situação de escrutínio secreto, caso se tenha
verificado empate na votação, o desempate
resolve-se nos termos do número 2 do artigo 26º
do Código do Procedimento Administrativo.
4. Os membros da Comissão Pedagógica podem
fazer constar em acta uma declaração de voto.
5. As deliberações relativas à alteração do
Regulamento Interno só serão válidas se
estiverem presentes dois terços dos seus
membros em efectividade de funções.
Art.14º - Secretariado e actas
1. As reuniões da Comissão Pedagógica são
secretariadas por um dos seus elementos, à
excepção do Presidente, em regime de
rotatividade.
2. De cada reunião é lavrada acta, a qual, depois de
aprovada, é assinada pelo presidente e pelo
secretário.
CAP. VI
DIRECTOR DO CENTRO
Art.15º - Competências
1. Ao Director do Centro compete:
a) Representar o Centro de Formação;
b) Presidir à Comissão Pedagógica;

c) Coordenar e gerir o processo de formação
contínua dos professores das diversas escolas
associadas;
d) Promover a identificação das necessidades de
formação dos docentes e a elaboração do
plano de acção do centro;
e) Assegurar
a
articulação
com
outros
estabelecimentos de ensino, designadamente
os de ensino superior, tendo em vista a
preparação, orientação e gestão de acções de
formação contínua;
f) Analisar e sistematizar a informação constante
das fichas de avaliação das acções de
formação contínua realizada e apresentá-la à
Comissão Pedagógica;
g) Promover a divulgação junto dos órgãos de
direcção executiva dos estabelecimentos de
educação e ensino associados das acções de
formação inscritas no plano de acção do
Centro,
bem
como
dos
formandos
seleccionados para a sua frequência;
h) Promover a organização das acções previstas
no plano de acção do Centro;
i) Promover o envio, aos órgãos de direcção
executiva das escolas associadas, dos
certificados de conclusão das acções de
formação, para entrega aos formandos que as
frequentaram;
j) Propor a movimentação das verbas inscritas
para o funcionamento do Centro;
k) Proceder à acreditação do Centro de Formação
junto da entidade responsável, Conselho
Cientifico-Pedagógico da Formação Contínua;
l) Desenvolver o processo de acreditação da
formação;
m) Dar conhecimento do decorrer do processo
pedagógico e administrativo de formação;
n) Gerir os recursos materiais do Centro de
Formação;
o) Propor
a
actualização/alteração
do
Regulamento Interno;
p) Exercer as demais competências que lhe forem
cometidas por lei.
Art.16º - Mandato
1. O Director do Centro exerce as suas funções por
um período de três anos renováveis.
2. Caso se verifique a cessação do mandato do
Director do Centro em momento anterior ao
legalmente previsto, compete à Comissão
Pedagógica desencadear o processo de concurso
para a selecção de novo Director, sendo o cargo
assumido interinamente pelo Director da escola
sede, em articulação com um elemento
designado pela Comissão Pedagógica até à
homologação do novo Director.

Art.17º - Renovação do Mandato
1. O Director do Centro poderá manifestar, por
escrito, a sua disponibilidade para a renovação do
mandato.
2. Cabe à Comissão Pedagógica deliberar da
renovação, em reunião extraordinária convocada
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para o efeito. Os pareceres dos membros da
Comissão Pedagógica relativamente à renovação
do mandato têm por base a análise do
desempenho do Director, e constarão da acta da
reunião.
3. A renovação do mandato requer parecer
favorável da maioria dos membros da Comissão
Pedagógica.
4. A não renovação pressupõe a fundamentação do
“acto administrativo”.
5. Caso não haja lugar a renovação do mandato,
quer pelo Director do Centro de Formação não ter
manifestado disponibilidade para renovar o
mandato, quer por não ter sido aprovada pela
Comissão Pedagógica, será aberto concurso
público.

a contar do dia seguinte à data da notificação da
deliberação.
9. Se algum dos candidatos for membro da Comissão
Pedagógica, quando por si ou como representante
de outra pessoa nele tenha interesse, o seu
cônjuge, algum parente ou afim em linha recta ou
até ao 2º grau da linha colateral ou seu familiar, o
mesmo não poderá participar nos trabalhos de
selecção.

Art.18º - Regime de selecção

Art.20º - Cessação voluntária do mandato

1. A selecção do Director do Centro decorre de um
concurso aberto aos docentes das escolas
associadas, integrados
nos quadros de
nomeação definitiva, com pelo menos cinco anos
de bom e efectivo serviço.
2. O concurso, para a selecção do Director do
Centro, será aberto nos termos seguintes:
a) O aviso de abertura do concurso, no qual
constam os critérios de selecção, é tornado
público através de um jornal local e mediante
afixação do aviso de abertura em todas as
escolas associadas e no portal do Centro de
Formação. O concurso deverá manter-se
aberto durante dez dias úteis a contar do dia
seguinte ao da publicitação;
b) A candidatura deverá ser formalizada de
acordo com o aviso de abertura e anexando
curriculum vitae com a indicação de todos os
elementos considerados relevantes, tomando
em conta os critérios de selecção.
3. As listas dos candidatos admitidos e excluídos
serão afixadas no Centro de Formação e
divulgadas na página electrónica do Centro de
Formação.
4. Os métodos utilizados para a avaliação das
candidaturas estarão de acordo com a informação
constante no aviso de abertura.
5. O candidato seleccionado pela Comissão
Pedagógica, para Director do Centro, será aquele
que obtiver a maior pontuação, depois de
aplicados os critérios de selecção.
6. A lista de seriação dos candidatos, da qual o
primeiro será nomeado Director, será afixada no
Centro de Formação e nas Escolas Associadas mencionadas no ponto 2 do art. 1º deste
regulamento, após deliberação da Comissão
Pedagógica, no prazo máximo de vinte dias úteis,
a contar do dia seguinte ao fim do prazo definido
para a apresentação de candidaturas.
7. Da deliberação da Comissão Pedagógica cabe
reclamação para o mesmo órgão, no prazo
máximo de oito dias úteis, a contar do dia seguinte
à data da afixação da deliberação.
8. Da deliberação da Comissão Pedagógica sobre a
reclamação cabe recurso para o Director Regional
de Educação, no prazo máximo de oito dias úteis,

1. No caso de cessação voluntária do mandato, o
Director do Centro de Formação envia o seu
pedido, devidamente fundamentado, em carta
registada com aviso de recepção, ao Director da
escola sede do Centro de Formação.
2. O Director da escola sede convoca, no prazo
máximo de três dias úteis, uma reunião
extraordinária de Comissão Pedagógica.
3. Após a análise do pedido, a Comissão
Pedagógica pronunciar-se-á quanto à aceitação
ou não do respectivo pedido.
4. No prazo de cinco dias será dado conhecimento
em carta registada com aviso de recepção, ao
interessado da deliberação tomada, da qual
constará a fundamentação do respectivo acto
administrativo.
5. Da deliberação da Comissão Pedagógica cabe
reclamação para o mesmo órgão no prazo de três
dias úteis a contar do dia seguinte ao da
recepção, seguindo-se os trâmites constantes dos
pontos 2, 3 e 4.
6. Da deliberação sobre a reclamação, cabe recurso
para o Director Regional da Educação, a interpor
no prazo máximo de três dias a contar do dia
seguinte da data da notificação da deliberação.

Art.19º - Substituição do Director nos seus
impedimentos temporários
1. Na impossibilidade temporária do exercício de
funções do Director, compete ao Director da
escola sede do Centro de Formação assegurar
interinamente o funcionamento normal do Centro.

Art.21º - Demissão compulsiva do Director
1. No caso de manifesto incumprimento das suas
obrigações, a Comissão Pedagógica pode propor
à Direcção Regional de Educação que o Director
do Centro de Formação seja demitido.
2. Tal proposta terá de ser devidamente
fundamentada e subscrita por, pelo menos, dois
terços dos membros efectivos da Comissão
Pedagógica.
Art.22º - Apoio Técnico ao Director
1. O funcionamento do Centro de Formação é
assegurado pelo Director e por um secretariado,
podendo dispor de assessorias de natureza
pedagógica, informática e financeira e ainda de
consultores de formação.
2. O secretariado é assegurado por um assistente
técnico da escola onde está sediado o Centro de
Formação ou das escolas associadas.
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3. Sempre que as escolas associadas o considerem
necessário e disponham de recursos para o
efeito, o secretariado poderá ser constituído por
dois assistentes técnicos.
4. Cabe aos Directores das escolas associadas
deliberar sobre a constituição, critérios de escolha
e dotação das assessorias, ouvido o Director do
Centro de Formação.
5. Sem prejuízo do disposto no número anterior, as
assessorias pedagógica, informática e financeira
podem ser asseguradas por um ou mais
docentes, quer na escola onde está sediado o
centro,
quer
nas
escolas
associadas,
designadamente utilizando insuficiências de
horário ou com recurso ao crédito horário das
escolas associadas ao centro de formação.
6. As assessorias de natureza informática e
financeira podem, ainda, ser asseguradas através
de aquisição de serviços, nos termos legais.
7. A consultoria de formação, quando exista, é
assegurada por consultores de formação
acreditados pelo Conselho Científico–Pedagógico
de Formação Contínua.
8. Os encargos financeiros das assessorias
informática e financeira e da consultoria de
os
formação, referidas nos n. 7 e 8, são suportados
pelo orçamento de compensação e receita da
escola onde está sediado o Centro, ou por
programas específicos das acções a realizar.

Art.26º - Funcionamento
1. O Conselho de Acompanhamento da Gestão
Administrativo-Financeira reúne sempre que seja
convocado pelo Director da escola sede, quer por
sua iniciativa quer na sequência de requerimento
de um dos seus membros.

CAP. VIII
CONSULTOR DE FORMAÇÃO E/OU
ESPECIALISTA
Art.27º - Requisitos
1. Por proposta do Director do Centro de Formação,
a Comissão Pedagógica pode criar o cargo de
Consultor de Formação. Esta decisão deve
orientar-se por critérios de garantia de um salto
qualitativo na vida do Centro de Formação.
2. O cargo de Consultor de Formação deve ser
desempenhado por indivíduos possuidores de
currículo relevante, como tal reconhecido
mediante deliberação do Conselho CientíficoPedagógico de Formação Contínua.
Art.28º - Competências
1.

CAP. VII
CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO
ADMINISTRATIVO – FINANCEIRA
Art.23º - Composição
1. O Conselho de Acompanhamento da Gestão
Administrativo-Financeira é composto por:
a) Director da escola sede;
b) Um membro da Comissão Pedagógica eleito
para o efeito;
c) Chefe dos Serviços de Administração Escolar
da escola sede.
Art.24º - Competências
1. Ao Conselho de Acompanhamento da Gestão
Administrativo-Financeira compete:
a) Elaborar e aprovar o Projecto do Orçamento
do Centro;
b) Exercer o controlo orçamental sobre a
actividade do Centro.

Art.25º - Eleição do representante da Comissão
Pedagógica no Conselho de Acompanhamento da
Gestão Administrativo – Financeira
1. A eleição realizar-se-á em plenário, por voto
secreto.
2. Será eleito o elemento mais votado.
3. Em caso de empate, será repetida a votação
apenas entre os elementos mais votados. A
eleição será repetida tantas vezes quantas as
necessárias até se encontrar o elemento mais
votado.

2.

Em termos de creditação de acções de formação
ao Consultor de Formação compete, nas
modalidades de Círculo de Estudos, Projecto,
Oficina de Formação e Estágio, dar parecer
fundamentado sobre o relatório elaborado pelo
formador ou formadores, considerando ainda o
acompanhamento da acção de formação.
As atribuições e competências do Consultor de
Formação serão fixadas no contrato de
prestação de serviços a celebrar entre a escola
sede e o Consultor de Formação.
Art.29º - Acumulações

1. A qualificação como Consultor de Formação é
efectuada especificamente para o Centro de
Formação que o propôs;
2. Em princípio, um Consultor de Formação não
poderá exercer simultaneamente funções de
Consultor de Formação num segundo Centro de
Formação, a menos que sejam apresentadas
razões ponderosas, como tal aceites pelo
Conselho Cientifico-Pedagógico de Formação
Contínua;
Art.30º - Inexistência de Consultor de
Formação
1. Em termos de creditação das acções de
formação, no caso de não existir um Consultor de
Formação, ao Especialista compete, nas
modalidades de Círculo de Estudos, Projecto,
Oficina de Formação e Estágio, dar parecer
fundamentado sobre o relatório elaborado pelo
formador ou formadores, considerando ainda o
acompanhamento da acção de formação.
a. As atribuições e competências do Especialista
serão fixadas no contrato de prestação de
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serviços a celebrar entre a escola sede e o
Especialista.

CAP. IX
PLANO DE ACÇÃO DO CENTRO
Art.31º - Plano de Acção
1. Designa-se Plano de Acção ao conjunto de
acções de formação que podem integrar diversas
modalidades e ainda outras actividades
formativas de carácter não formal, fundamentado
por um diagnóstico de necessidades de formação
decorrentes dos Planos de Formação das escolas
associadas e das actuações profissionais.
2. O Plano de Acção é elaborado pelo Director do
Centro de Formação e apresentado à Comissão
Pedagógica para aprovação.
3. O Plano de Acção é um documento orientador de
toda a actividade do Centro de Formação, terá a
duração de um ou dois anos, e nele devem
constar todos os projectos de formação e demais
actividades.
4. Em termos de oportunidade e enriquecimento do
Plano de Acção, ao longo da sua vigência,
poderão ser introduzidas alterações e/ou
aditamentos.

Art.32º - Composição
1. O Plano de acção é composto por:
a) Acções de formação contínua acreditadas pelo
Conselho Cientifico-Pedagógico da Formação
Contínua e que relevam para efeitos de
apreciação curricular e para a progressão na
carreira docente, desde que os formandos se
encontrem já inseridos nesta carreira;
b) Acções de formação contínua, inicial e/ou
especializada, para pessoal não docente,
acreditadas pelo DGRHE;
c) Acções de formação que abrangem Pais e
Encarregados de Educação em domínios
compatíveis com os cargos que desempenham
nos órgãos de gestão e administração dos
estabelecimentos de educação e de ensino;
d) Outras actividades formativas, nomeadamente
seminários, encontros, jornadas, debates,
mostras de materiais pedagógicos, colóquios,
workshops e conferências.
2. O Plano de Acção engloba acções de formação:
a) Em regime presencial;
b) Em regime a distância, através da Internet e
integradas
no
PROF2000
e/ou
outras
plataformas de formação.
3. As acções constantes no Plano de Acção
realizam-se, preferencialmente, na escola sede
do Centro de Formação, podendo ter lugar em
qualquer das escolas associadas, desde que o
número de formandos o justifique e existam
recursos materiais para o seu funcionamento.

Art.33º - Objectivos
1. O Plano de Acção deve responder às
necessidades de formação elencadas pelo
Director do Centro e pelos membros da Comissão
Pedagógica, por sua vez, com base nos Planos
de Formação das escolas associadas.
2. O Plano de Acção deve contemplar as
necessidades detectadas na avaliação interna
das acções de formação, deve acolher as
recomendações e propostas emitidas pelos
Especialistas e/ou Consultor de Formação, bem
como as orientações nacionais e regionais de
política de formação do Ministério da Educação.

Art.34º - Divulgação
1. A divulgação do Plano de Acção é feita em todas
as escolas associadas e na página electrónica do
Centro de Formação, em momento oportuno.

CAP. X
ACÇÕES DE FORMAÇÃO
Art.35º - Acções de Formação
1. Compete ao Director propor à Comissão
Pedagógica a realização de acções de formação
tendo em consideração:
a) a área de formação e modalidade;
b) o título;
c) o formador;
d) a calendarização e horário;
e) a creditação;
f) a metodologia;
g) O público e o número de participantes.
1. Compete ainda ao Director, após aprovação pela
Comissão Pedagógica, apresentar candidatura
aos financiamentos para execução de acções de
formação.
2. Todas as inscrições devem dar entrada no Centro
de Formação dentro do prazo estabelecido para
cada acção.

CAP. XI
AVALIAÇÃO INTERNA
Art.36º - Avaliação Interna
1. As acções de formação são avaliadas pelo
formando e pelo formador e pela entidade
formadora de modo a ser possível analisar a sua
adequação aos objectivos previamente definidos,
ponderar a qualidade da formação realizada, bem
como avaliar o nível de execução do Plano de
Acção.
2. Para efeitos da avaliação constante no número
anterior, a entidade formadora deve criar
instrumentos de avaliação, proceder ao
tratamento dos dados recolhidos e promover a
divulgação dos respectivos resultados junto da
Comissão Pedagógica.
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CAP. XII
CERTIFICAÇÃO DAS ACÇÕES DE FORMAÇÃO
Art.37º - Certificados
1. O Centro de Formação deve emitir certificados
das acções de formação que ministra, desde que
sejam satisfeitas as condições de frequência e de
aproveitamento
previamente
definidas
e
divulgadas.
2. Dos certificados de formação para pessoal
docente deve constar: a avaliação atribuída e os
créditos, o período de realização, a designação, o
registo de acreditação, a duração e a modalidade
da acção de formação realizada, bem como a
identificação do formando, do formador e do
Centro de Formação, bem como a data de
emissão do certificado.
3. No âmbito do Decreto-Lei 184/2004, de 29 de
Julho, para o pessoal não docente, não pode ser
emitido certificado relativo a acção de formação
sujeita a prestação de provas, na qual a
classificação final do formando seja inferior a 10
valores, e em qualquer formação em que a
participação do formando nas acções de
formação não tenha correspondido ao mínimo de
oitenta por cento do número total de horas de
duração.
4. Nos certificados relativos à formação para
pessoal não docente, além dos elementos
mencionados no ponto anterior, devem ser
assinalados os conteúdos programáticos, assim
como a classificação final quantitativa, expressa
de 0 a 20 valores.
5. Quando a organização dos Cursos de Formação
for modular, o certificado do curso deve identificar
os módulos que o constituem e as respectivas
designações.
6. O Centro de Formação pode emitir certificados de
formação relativos à participação em actividades
formativas
de
carácter
não
formal,
nomeadamente, encontros, jornadas, debates,
mostras de materiais pedagógicos, colóquios,
workshop e conferências.
CAP. XIII
FORMANDOS
Art.38º - Direitos
1. Escolher as acções de formação que mais se
adeqúem ao seu plano de desenvolvimento
profissional e pessoal, sem prejuízo do
cumprimento de programas ou prioridades
definidos pela escola a cujo quadro pertence ou
pelo Ministério da Educação;
2. Participar na elaboração do Plano de Formação
da Escola/Agrupamento, propondo acções de
formação que valorizem e dignifiquem os seus
percursos profissionais;
3. Cooperar com os outros formandos na
constituição de equipas que desenvolvam
projectos ou promovam círculos de estudos;
4. Certificação das acções de formação, acreditadas
ou não, em que participe;

5. Beneficiar, nos termos da legislação em vigor, de
dispensas da actividade lectiva para efeitos de
frequência de acções de formação;
6. Solicitar as informações e os esclarecimentos que
achar convenientes.
7. Solicitar a declaração de presença pela sua
participação em sessões de formação.
8. Ser informado, no início da acção, dos critérios
que presidem à sua avaliação.
Art.39º - Deveres
1. Participar nas acções de formação do Centro de
Formação que se integrem em programas
considerados prioritários para o desenvolvimento
das escolas e do sistema educativo.
2. Frequentar as actividades até final, de forma
assídua e pontual, empenhando-se no sucesso
das mesmas.
3. Caso haja formandos que pretendam anular as
suas inscrições, deverão os mesmos comunicar a
sua pretensão com antecedência mínima de cinco
dias úteis, relativamente à data de início.
4. Zelar pela conservação dos materiais que lhe
forem distribuídos, bem como por todos os que
lhe forem confiados durante a formação.
5. Disponibilizar-se para acertos de calendário,
devidos a motivos imprevistos.
6. Actuar em conformidade com o presente
regulamento em tudo quanto lhes disser respeito.
7. Respeitar as condições do regulamento interno
da escola onde decorrer a formação.
Art.40º - Critérios de selecção dos formandos
1. Na selecção dos formandos para as acções de
formação, serão respeitados os critérios a definir
pela Comissão Pedagógica para cada acção de
formação.
Art.41º - Avaliação dos formandos
1. A avaliação dos formandos, em acções de
formação acreditadas pelo CCPFC para Pessoal
Docente, rege-se pelo art.º 11º do Regime
Jurídico de Formação Contínua de Professores,
cartas circulares do CCPFC e critérios gerais
definidas pela Comissão Pedagógica.
2. A avaliação dos formandos, em acções de
formação acreditadas pela DGRHE para Pessoal
Não Docente, rege-se pelo constante no art.º 33º
do
Decreto-Lei
n.º184/04,
legislação
complementar e orientações superiores.

CAP. XIV
FORMADORES
Art.42º - Requisitos
1. Os formadores com intervenção no âmbito da
formação contínua do Pessoal Docente devem
obedecer aos requisitos fixados nos respectivos
regimes jurídicos e possuírem certificado de
registo como formador, na área de formação
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adequada, emitido pelo Conselho CientificoPedagógico da Formação Contínua.
2. No âmbito da formação contínua do Pessoal Não
Docente, devem obedecer aos requisitos fixados
nos respectivos regimes jurídicos e serem
reconhecidos como formadores pela Direcção
Geral de Recursos Humanos da Educação.

Art.43º - Competências
1. Aos formadores compete:
a) Obter previamente, junto da entidade a que se
encontra vinculado, a respectiva autorização de
acumulação, caso tal esteja legalmente previsto;
b) Cumprir a legislação relativa a exclusividade e
acumulações;
c) Participar em reuniões para a discussão da
programação, execução, critérios de avaliação
dos formandos e avaliação da acção de
formação;
d) Elaborar e disponibilizar, atempadamente, a
documentação necessária à implementação da
acção;
e) Orientar a acção de formação;
f) Divulgar aos formandos, no início da acção, os
instrumentos e critérios de avaliação;
g) Avaliar os formandos de acordo com a legislação
em vigor;
h) Passar a folha de registo de presenças aos
formandos, entregando-a posteriormente no
Centro de Formação, assim como um exemplar
de toda a documentação de apoio, para serem
colocados no respectivo dossiê técnicopedagógico;
i) Assegurar a elaboração e recolha de materiais
pedagógicos;
j) Preencher, em tempo útil, os documentos
técnico-pedagógicos considerados necessários
ao normal funcionamento da acção de formação;
k) Entregar no Centro de Formação os elementos
de avaliação individual dos formandos e produtos
da acção de formação realizada, bem como
relatório da avaliação da acção de formação;
l) Zelar pela conservação dos materiais e
equipamentos que lhe forem confiados no
decurso da formação;
m) Respeitar as normas e orientações vigentes,
relativas ao funcionamento do Centro de
Formação.
2. Nas modalidades de Círculo de Estudos, Projecto,
Estágio e Oficina de Formação, terminada a acção
de formação, compete aos formadores elaborar
relatório final circunstanciado sobre o decorrer da
acção e a avaliação dos formandos, de acordo
com o modelo fornecido pelo Centro de Formação.

Art.44º - Direitos/Deveres
1. Os direitos e os deveres do formador são
mencionados em contrato de prestação de
serviços, a celebrar entre o Formador e a escola
sede do Centro de Formação.

CAP. XV
ESCOLAS ASSOCIADAS
Art.45º - Direitos
1. Constituem direitos das Escolas Associadas,
através dos seus representantes:
a) Apresentar propostas relativas à realização dos
objectivos do Centro de Formação previsto no
presente regulamento;
b) Solicitar as informações e esclarecimentos que
entenderem conveniente.
c) Ter acesso a todas as actividades de formação
organizadas pelo Centro, de acordo com a
especificidade dos projectos propostos e com os
critérios de selecção definidos pela Comissão
Pedagógica;
Art.46º - Deveres
1. Constituem deveres das Escolas Associadas,
através dos seus representantes:
a) Disponibilizar, através dos seus representantes,
as informações necessárias para a elaboração
de um Plano de Acção do Centro devidamente
adequado às necessidades.
b) Disponibilizar espaços e equipamentos sempre
que tal se torne necessário para a consecução
dos objectivos do Centro;
c) Cumprir e fazer cumprir as disposições gerais
aplicáveis ao Centro de Formação.
CAP. XVI
RECURSOS MEDIATECA
Art.47º - Recursos
1. O Centro de Formação EduFor dispõe de um
conjunto de materiais que coloca ao dispor dos
seus formandos: livros; revistas e Jornais;
software educativo; jogos didácticos e vídeos.
2. A lista dos materiais disponíveis é publicada na
página do Centro de Formação, na internet.
Art. 48º - Requisição
1. Os materiais podem ser requisitados na Biblioteca
da escola sede, no horário de expediente.
CAP. XVII
RECEITAS
Art.49º - Receitas do Centro de Formação
1. O Centro tem verbas próprias inscritas no
orçamento da escola sede e tem receitas próprias
provenientes da aceitação de liberalidades ou de
serviços prestados.
2. A movimentação das verbas referidas no número
anterior compete ao órgão de gestão da escola
onde funcione a sede do Centro de Formação,
sob proposta do Director do Centro.
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CAP. XVIII
DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA
AVALIAÇÃO DOS FORMANDOS
Art.50º - Afixação de Pautas
1. Os resultados da avaliação dos formandos nas
acções de formação serão divulgados no placard
do Centro de Formação, sendo os formandos
avisados da data de afixação por via
electrónica/e-mail.
2. Nos termos da lei, os formandos podem
apresentar recurso da classificação obtida em
acção de formação frequentada, a qual deverá
ser dirigida, por escrito e devidamente
fundamentada, à Comissão Pedagógica do
Centro de Formação, no prazo de 15 dias, a
contar da data de afixação da Pauta.
3. Serão liminarmente rejeitados os recursos não
fundamentados e/ou entregues fora do prazo
referido no número anterior.
CAP. XIX
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art.51º - Revisão do regulamento
1. O presente regulamento pode ser objecto de
revisão a qualquer tempo, mediante as seguintes
condições:
a) A revisão do regulamento deve constar
explicitamente da convocatória da reunião,
sendo as propostas de alteração enviadas em
anexo à mesma;
b) As alterações têm de ser aprovadas por
maioria de dois terços dos membros
presentes.

Art.52º - Casos Omissos
1. Todos os casos omissos no presente
regulamento são analisados e resolvidos pelo
plenário da Comissão Pedagógica, de acordo
com a lei.
2. Em matéria de procedimento, aplica-se
subsidiariamente o disposto no Código do
Procedimento Administrativo

Este Regulamento foi Aprovado pela Comissão
Pedagógica, em 17 de Junho de 2010
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