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Preâmbulo 
Os Centros de Formação de Associação de 
Escolas, doravante designados por CFAE, são 
legalmente enquadrados pelo Regime Jurídico da 
Formação Contínua de Professores, Decreto-Lei 
n.º 22/2014, de 11 de fevereiro e pelo Decreto-
Lei n.º 127/2015, de 7 de julho, que determina a 
sua constituição e funcionamento e que prevê, 
no n.º 1 do seu Artigo 22.º, a elaboração de um 
regulamento interno para os CFAE.  
Dando cumprimento a esta exigência, foi 
aprovado em reunião do Conselho de Diretores 
de vinte e oito de setembro de dois mil e 
dezassete, o Regulamento Interno do Centro de 
Formação de Associação de Escolas Beira Mar, 
doravante designado por CFAE BM. 
 

Capítulo I 
O Centro de Formação de Associação de Escolas 

Beira Mar 
Objeto e âmbito de aplicação 

 

Artigo 1.º 
Princípios orientadores, objetivos e 

competências 
O CFAE BM rege-se pelos princípios orientadores, 
objetivos e competências definidos nos Artigos 
n.º 6.º, 7.º e 8.º do Decreto-Lei n.º 127/2015 de 7 
de julho, consecutivamente. 

 

Artigo 2.º 
Estatuto 

1. O CFAE BM foi constituído ao abrigo do 
Despacho n.º 18039/2008, de 4 de Julho. 
2. O CFAE BM encontra-se acreditado como 
entidade formadora pelo Conselho Científico-
Pedagógico da Formação Contínua, doravante 
designado por CCPFC, no que respeita à 
formação de educadores e professores e 
registado junto da Direção-Geral da 
Administração Escolar, doravante designada por 
DGAE, no que concerne à formação do pessoal 
não docente. 
3. O CFAE BM goza de autonomia pedagógica, 
dependendo jurídica, financeira e 
administrativamente da sua Escola-sede, 
atendendo às orientações do Ministério da 
Educação e à regulamentação do CCPFC. 
4. A contratualização que o CFAE BM estabelece 
com as Unidades Orgânicas associadas terá de 
garantir o seu bom funcionamento.  
5. O CFAE BM é a entidade formadora 
responsável pelo reconhecimento e validação de 
todas as iniciativas formativas realizadas pelas 

Unidades Orgânicas associadas e que se 
enquadrem no Artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 
22/2014, de 11 de fevereiro. 
 

Artigo 3.º 
Designação 

O CFAE BM resultou, em 2008, da fusão dos 
Centros de Formação das Escolas dos concelhos 
da Figueira da Foz, de Cantanhede, de 
Montemor-o-Velho e de Mira. 
 

Artigo 4.º 
Escola-sede 

O CFAE BM tem como Escola-sede a Escola 
Secundária Dr. Joaquim de Carvalho - Figueira da 
Foz, sita na Rua Cristina Torres, 3080-210, em 
Figueira da Foz, podendo esta ser alterada 
sempre que o Conselho de Diretores o decida, 
por maioria simples. 
 

Artigo 5.º 
Funcionamento 

1. O CFAE BM funciona de acordo com o 
seguinte horário: 09:00h/12:30h – 
14:00h/16:30h, de 2.ª a 6.ª feira. 
 

Artigo 6.º 
Contactos e meios de divulgação 

1. O CFAE BM poderá ser contactado pelo 
telefone 233401050, ou através do endereço de 
correio eletrónico 
geral.cfaebeiramar@gmail.com. 
2. O meio privilegiado de divulgação de toda a 
atividade do CFAE BM será a publicação de 
informação útil no sítio eletrónico 
http://cfaebeiramar.esjcff.pt/. 
2. Toda a informação considerada relevante 
será ainda enviada por correio eletrónico para os 
diretores das Unidades Orgânicas associadas, 
com o pedido expresso de difusão junto dos 
respetivos destinatários interessados, caso tal se 
revele pertinente.  
 

Artigo 7.º 
Imagem gráfica                                     
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1. O CFAE BM tem como imagem gráfica o 
símbolo criado por professores do Agrupamento 
de Escolas da Zona Urbana da Figueira da Foz, do 
Agrupamento de Escolas de Buarcos, do 
Agrupamento da Escolas do Paião, assim como 
da Escola Secundária com 3º CEB Dr. Joaquim de 
Carvalho, respectivamente  Fernanda Paula Reis 
Pinheiro, Maria da Conceição Caleia de Carvalho, 
Paulo Gonçalves e Carlos Henrique Azevedo. 
2. Este símbolo evidencia características dos 
quatro concelhos que são abrangidos pelo CFAE 
BM, a saber, o azul do mar e do rio e a luz do sol. 
3. Este símbolo deve constar, obrigatoriamente, 
de toda a documentação oficial e materiais 
produzidos por formadores, formandos, 
Unidades Orgânicas associadas ou outras 
entidades parceiras em iniciativas em que o CFAE 
BM esteja envolvido. 
 

Artigo 8.º 
Composição 

O CFAE BM tem, como associadas, dez Unidades 
Orgânicas (nove Agrupamentos de Escolas e uma 
Escola não agrupada), a saber: 
160209 – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MIRA 
161240 – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
MARQUÊS DE MARIALVA, CANTANHEDE 
160179 – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
GÂNDARA-MAR, TOCHA 
160180 – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA-DE-
FARIA, CANTANHEDE 
161433 – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
MONTEMOR-O-VELHO 
161378 – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO PAIÃO 
161354 – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FIGUEIRA 
NORTE 
161366 – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FIGUEIRA 
MAR 
161380 – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA ZONA 
URBANA DA FIGUEIRA DA FOZ 
401470 – ESCOLA SECUNDÁRIA DR. JOAQUIM DE 
CARVALHO, FIGUEIRA DA FOZ 
 

Artigo 9.º 
Contribuição dos associados 

1. Todas as Unidades Orgânicas associadas 
contribuem com recursos físicos, através da 
cedência de instalações e de equipamentos 
necessários ao bom funcionamento das ações, 
num princípio de descentralização e 
contextualização da formação contínua. 
2. As Unidades Orgânicas associadas, referidas 
no Artigo 8.º,  contribuem para o CFAE BM com 

recursos humanos e ou financeiros, nos seguintes 
termos: 
a) Através de formadores para a composição da 
Bolsa de Formadores Internos, doravante 
designada como BFI, conforme previsto no Artigo 
25.º do Decreto-Lei n.º 127/2015; 
b) Através de docentes que assegurem o apoio 
técnico e pedagógico, previstos no Artigo 28.º do 
Decreto-Lei n.º 127/2015; 
c) Através do pagamento a formadores 
externos, contratados sempre que se reúnam as 
condições previstas nos termos do n.º 2 do  
Artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 127/2015, de 7 de 
julho. 
3. As Unidades Orgânicas associadas no CFAE 
BM, referidas no Artigo 8.º, estão isentas do 
pagamento  das despesas relacionadas com a 
preparação, funcionamento, avaliação, 
monitorização e certificação das ações. 
 

Artigo 10.º 
Princípios orientadores 

1. O CFAE BM rege-se pelos seguintes princípios 
orientadores: 
a) Melhoria do ensino em geral e da lecionação 
em particular, promovendo condições de 
concretização dos projetos educativos de cada 
Unidade Orgânica e de aprofundamento da sua 
autonomia; 
b) Reconhecimento da relevância da formação 
contínua no desenvolvimento profissional dos 
docentes e não docentes e na melhoria do 
sistema educativo; 
c) Valorização profissional do corpo docente, 
fomentando a sua atualização e aperfeiçoamento 
nos domínios das áreas de conhecimento que 
constituem matérias curriculares; 
d) Melhoria da eficácia dos recursos humanos e 
materiais das Unidades Orgânicas associadas; 
e) Planificação anual ou plurianual baseada em 
prioridades pedagógicas e organizacionais 
orientadas para a melhoria do ensino; 
f) Construção e aprofundamento de redes 
qualificantes de formação, como forma de 
potenciar os recursos humanos; 
g) Diversidade nas modalidades e metodologias 
de formação, no reconhecimento de 
modalidades de curta duração e do uso de 
metodologias de formação a distância com 
recurso às tecnologias da informação e da 
comunicação; 
h) Melhoria da qualificação das estruturas de 
direção e gestão; 
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i) Desenvolvimento de centros de recursos 
educativos de apoio à melhoria do ensino e das 
Unidades Orgânicas; 
j) Adoção de uma cultura de avaliação e 
melhoria do impacte da formação. 
 

Artigo 11.º 
Objetivos 

O CFAE BM foi criado com a finalidade de 
promover e desenvolver ações de formação 
contínua, destinadas a docentes, não docentes e 
outros membros da comunidade educativa, que 
contribuam para a melhoria da qualidade do 
serviço educativo prestado. 
Promoverá também outras iniciativas de 
formação não formal e não creditáveis, que 
contribuam para o enriquecimento de uma 
comunidade educativa alargada ao conjunto dos 
estabelecimentos que compõem o CFAE BM. 
Constituem, por isso, objetivos a atingir pelo 
Centro de Formação: 
a) Garantir a execução de planos de formação 
visando o melhor desempenho das Unidades 
Orgânicas enquanto organizações empenhadas 
na procura da excelência, designadamente 
através da valorização da diversidade dos seus 
recursos humanos; 
b) Coligir a identificação das prioridades de 
formação de curto e médio prazo do pessoal 
docente e não docente indicadas pelas Unidades 
Orgânicas associadas; 
c) Promover o desenvolvimento da formação 
contínua do pessoal docente e não docente das 
Unidades Orgânicas associadas, através da 
elaboração e implementação de planos de 
formação adequados às prioridades definidas; 
d) Assegurar o apoio às Unidades Orgânicas 
associadas na implementação dos curricula e na 
concretização de projetos específicos; 
e) Construir redes de parceria com instituições 
de ensino superior, tendo em vista a adequação 
e a qualidade da oferta formativa; 
f) Privilegiar as relações com as comunidades 
locais e regionais; 
g) Fomentar a divulgação e disseminação das 
boas práticas, da partilha de experiências 
pedagógicas e de recursos educativos adequados 
às necessidades organizacionais, científicas e 
pedagógicas das Escolas e dos profissionais de 
ensino; 
h) Garantir a qualidade da formação, através de 
mecanismos de monitorização e de avaliação da 
formação e do seu impacte e reformular os 

planos de formação em conformidade com os 
resultados obtidos; 
i) Colaborar com a administração educativa em 
programas relevantes para o sistema educativo; 
j) Estimular o desenvolvimento de um espírito 
de autoformação permanente, dando relevo à 
intervenção do próprio docente na construção 
do seu percurso formativo; 
k) Fomentar o espírito de associação e 
promover a cooperação e articulação entre as 
Escolas e os Agrupamentos que integram o CFAE 
BM. 
 

Artigo 12.º 
Competências 

Nos termos do Art.º 8.º do Decreto-Lei n.º 
127/2015 de 7 de julho constituem competências 
do CFAE BM: 
a) Coordenar a identificação das necessidades 
de formação em cooperação com os órgãos 
próprios das Unidades Orgânicas associadas e 
definir as respetivas prioridades a considerar na 
elaboração do plano de formação do CFAE BM; 
b) Elaborar e implementar planos anuais e 
plurianuais de formação, tendo em consideração 
as prioridades estabelecidas;  
c) Constituir e gerir uma bolsa de formadores 
internos, certificados como formadores pelas 
entidades competentes, entre os profissionais 
das Unidades Orgânicas associadas; 
d) Certificar ações de formação de curta 
duração previstas no regime jurídico da formação 
contínua, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
22/2014, de 11 de fevereiro, para os efeitos 
previstos no Estatuto da Carreira dos Educadores 
de Infância e dos Professores dos Ensinos Básico 
e Secundário, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 139 
-A/90, de 28 de abril; 
e) Promover e divulgar iniciativas de interesse 
formativo para Escolas, docentes, não docentes e 
restante comunidade educativa, designadamente 
a partir de dispositivos de formação a distância e 
de informação, favorecendo o estabelecimento 
de redes, através da utilização de plataformas 
eletrónicas; 
f) Criar, gerir e divulgar recursos educativos de 
apoio às Unidades Orgânicas associadas e às 
práticas profissionais; 
g) Apoiar e acompanhar projetos pedagógicos 
nas Unidades Orgânicas associadas; 
h) Contratualizar com as Unidades Orgânicas 
associadas os recursos necessários à 
concretização dos objetivos definidos; 
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i) Estabelecer protocolos com as instituições de 
ensino superior no âmbito da identificação de 
necessidades de formação, da concretização dos 
planos de ação, da inovação e da avaliação da 
formação e dos seus impactes; 
j) Promover o estabelecimento de redes de 
colaboração com outros CFAE e outras entidades 
formadoras, com vista à melhoria da qualidade e 
da eficácia da oferta formativa e da gestão dos 
recursos humanos e materiais; 
k) Participar em programas de formação de 
âmbito nacional; 
l) Colaborar com os serviços do Ministério da 
Educação nos programas e atividades previstos 
na lei. 
 

Capítulo II 
Estruturas de Direção e Gestão 

 

Secção I 
Estruturas de direcção e gestão 

 

Artigo 13.º 
Constituição da Comissão Pedagógica 

1. A Comissão Pedagógica do CFAE BM é o 
órgão científico-pedagógico de direção 
estratégica, coordenação, supervisão e 
acompanhamento do Plano de Formação e do 
Plano de Atividades do CFAE BM. 
2. A Comissão Pedagógica do CFAE BM é 
constituída pelos seguintes elementos: 
a) o Diretor;  
b) o Conselho de Diretores; 
c) a Secção de Formação e Monitorização. 
3. Cabe ao Diretor a presidência da Comissão 
Pedagógica. 
4. Nas ausências e impedimentos, o presidente 
é substituído pelo vice-presidente, eleito na 
primeira reunião de cada mandato, por maioria 
simples de entre os membros do Conselho de 
Diretores.  
5. A Comissão Pedagógica pode integrar pontual 
ou permanentemente, em regime pro bono, 
elementos de reconhecido mérito na área da 
educação e da formação, desde que a sua 
participação seja aprovada por maioria em 
reunião do Conselho dos Diretores. 
6. A comissão pedagógica reúne normalmente 
por secções, podendo igualmente reunir em 
plenário, desde que a matéria a tratar o 
justifique. 
7. O plenário da Comissão Pedagógica pode ser 
convocado pelo Diretor do CFAE BM ou a pedido 

expresso da maioria da totalidade dos elementos 
que a constituem.  
 

Artigo 14.º 
Funcionamento das secções da Comissão 

Pedagógica 
1. As secções da Comissão Pedagógica reúnem 
periodicamente por convocatória do Diretor do 
CFAE BM ou extraordinariamente, sempre que o 
Diretor, por imperativo da dinâmica de 
funcionamento do centro, o entenda necessário, 
ou por requerimento da maioria dos seus 
membros em efetividade de funções. 
2. O Conselho de Diretores é convocado pelo 
seu presidente e reúne ordinariamente uma vez 
por período letivo e extraordinariamente, 
mediante convocatória do presidente ou a 
requerimento da maioria dos seus elementos. 
3. A Secção de Formação e Monitorização é 
convocada pelo seu presidente e reúne 
ordinariamente duas vezes por período letivo e 
extraordinariamente, mediante convocatória do 
presidente ou a requerimento da maioria dos 
seus elementos. 
4. O tempo de tolerância para o início das 
reuniões é de 15 (quinze) minutos.  
5. As convocatórias são efetuadas com, pelo 
menos, cinco dias de antecedência, por via 
eletrónica ou outra. As reuniões poderão ser 
convocadas com menor intervalo de tempo, 
sempre que o caráter excecional e urgente da 
matéria a tratar o justifique. 
6. A ordem de trabalhos das reuniões 
acompanha obrigatoriamente as convocatórias. 
Com a convocatória deverão ser igualmente 
remetidos quaisquer outros elementos ou 
documentos que sejam necessários para o 
desenvolvimento das reuniões e tomada de 
decisões. 
7. As reuniões das secções da Comissão 
Pedagógica podem ser realizadas em qualquer 
uma das Unidades Orgânicas associadas. 
8. As secções da Comissão Pedagógica deverão 
funcionar obrigatoriamente com a presença de 
mais de metade dos seus membros em 
efetividade de funções. Não existindo quórum, 
deverá ser convocada nova reunião, com pelo 
menos 24 (vinte e quatro) horas de intervalo. 
9. A ata das reuniões das secções registará a 
presença dos elementos que a constituem.  
10. Nas reuniões do Conselho de Diretores, em 
caso de impossibilidade de comparência, o 
Diretor deve fazer-se substituir pela pessoa que 
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legalmente esteja mandatada para o efeito, 
devendo essa ausência, tanto quanto possível, 
ser comunicada antecipadamente.  
11. As deliberações das reuniões das secções da 
Comissão Pedagógica são tomadas por maioria 
de votos dos elementos presentes. 
12. Em caso de empate nas votações, o Diretor 
tem voto de qualidade. 
13. As reuniões das secções são secretariadas 
rotativamente por todos os elementos que as 
compõem. 
14. Das reuniões é lavrada uma ata, aprovada em 
minuta no final, à qual é anexada a folha de 
presenças. 
 

Artigo 15.º 
Composição do Conselho de Diretores 

O Conselho de Diretores é constituído pelos 
Diretores das Unidades Orgânicas Associadas e 
pelo Diretor do CFAE BM, que preside. 

 

Artigo 16.º 
Competências do Conselho de Diretores 

O Conselho de Diretores é responsável pela 
direção estratégica do CFAE BM, competindo-
lhe, de acordo com o Artigo 14.º do Decreto-Lei 
n.º 127/2015, de 7 de julho, as seguintes 
competências: 
a) Definir e divulgar o regulamento do processo 
de seleção do diretor do CFAE BM;  
b) Selecionar o Diretor do CFAE BM a partir de 
um procedimento concursal ou proceder à sua 
recondução; 
c) Aprovar o Regulamento Interno do CFAE BM, 
sob proposta da Secção de Formação e 
Monitorização; 
d) Aprovar o Plano de Formação do CFAE BM, 
ouvida a Secção de Formação e Monitorização; 
e) Aprovar o Plano anual de atividades do CFAE 
BM, ouvida a Secção de Formação e 
Monitorização; 
f) Aprovar os princípios e critérios de 
constituição e funcionamento da Bolsa de 
Formadores Internos, ouvida a Secção de 
Formação e Monitorização; 
g) Aprovar a constituição da Bolsa de 
Formadores Internos para cada ano escolar; 
h) Aprovar e reconhecer as Ações de Formação 
de Curta Duração previstas no Decreto-Lei n.º 
22/2014, de 11 de fevereiro; 
i) Aprovar os protocolos de colaboração entre o 
CFAE BM e outras entidades; 
j) Aprovar o projeto de Orçamento do CFAE 
BM; 

k) Acompanhar e garantir a aplicação de 
critérios de rigor, justiça e coerência nos 
processos de avaliação decorrentes das 
atividades do CFAE BM; 
l) Aprovar o  Relatório Anual de Avaliação da 
Formação e Atividades do CFAE BM; 
m) Monitorizar o impacte da formação realizada 
nas Unidades Orgânicas associadas, nos docentes 
e não docentes, assim como propor as 
reformulações tidas por convenientes; 
n) Participar na avaliação do desempenho 
docente do Diretor do CFAE BM, nos termos da 
lei. 

 

Artigo 17.º 
Secção de Formação e Monitorização 

1. A Secção de Formação e Monitorização é uma 
secção da Comissão Pedagógica, sendo 
constituída pelo responsável do Plano de 
Formação de cada uma das Unidades Orgânicas 
associadas e pelo Diretor do CFAE BM, que a 
coordena. 
2. Em caso de ausência, falta ou impedimento, o 
responsável do Plano de Formação de cada uma 
das Unidades Orgânicas associadas poderá ser 
substituído nas reuniões da Comissão Pedagógica 
pelo docente designado pelo Diretor da Escola 
associada, nos termos previstos no n.º 1 do 
Artigo 42º do Código de Procedimento 
Administrativo. 
3. A Secção de Formação e Monitorização tem 
funções de coordenação, supervisão pedagógica 
e acompanhamento do Plano de Formação e de 
Atividades do CFAE BM. 
 

Artigo 18.º 
Competências da Secção de Formação e 

Monitorização 
1. Compete à Secção de Formação e 
Monitorização, de acordo com o Artigo 14.º do 
Decreto-Lei n.º 127/2015, de 7 de julho, as 
seguintes competências: 
a) Elaborar a proposta de Regulamento Interno 
do CFAE BM; 
b) Facilitar e promover a comunicação e a 
articulação entre as Unidades Orgânicas 
associadas do CFAE BM; 
c) Participar na definição das linhas 
orientadoras e das prioridades para a elaboração 
do Plano de Formação e do Plano de Atividades 
do CFAE BM; 
d) Colaborar na identificação das necessidades 
de formação do pessoal docente e não docente 
das Unidades Orgânicas associadas; 
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e) Propor a organização de Ações de Formação 
de Curta Duração; 
f) Estabelecer a articulação entre os projetos de 
formação das Unidades Orgânicas associadas e o 
CFAE BM; 
g) Apresentar orientações para o recrutamento 
e seleção dos formadores da Bolsa de 
Formadores Internos, bem como de outros 
formadores cuja colaboração com o CFAE BM se 
considere relevante; 
h) Acompanhar a execução dos Planos de 
Formação e dos Planos de Atividades do CFAE 
BM e de cada Unidade Orgânica associada; 
i) Propor o recurso a serviços de consultadoria 
para apoio ao desenvolvimento das atividades do 
CFAE BM; 
j) Avaliar o impacte da formação na melhoria da 
aprendizagem nas Unidades Orgânicas 
associadas; 
k) Elaborar o Relatório Anual de Avaliação da 
Formação e Atividades do CFAE BM. 
 

Secção II 
Diretor 

 

Artigo 19.º  
Competências 

1. O Diretor é o órgão de gestão unipessoal do 
CFAE BM, cujas competências e direitos são os 
referidas no Artigo 20.º do Decreto-lei n.º 
127/2015, competindo-lhe: 
a) Gerir a atividade pedagógica e organizativa do 
CFAE BM; 
b) Representar o CFAE BM nas tarefas e funções 
que o exigirem; 
c) Presidir à Comissão Pedagógica e às suas 
seções; 
d) Coordenar a identificação das prioridades de 
formação das Unidades Orgânicas associadas do 
CFAE BM e dos profissionais de ensino; 
e) Conceber, coordenar e gerir o Plano de 
Formação e o Plano de Atividades do CFAE BM; 
f) Coordenar a bolsa de formadores internos; 
g) Zelar pela aplicação de princípios de rigor e 
pela utilização adequada dos critérios de 
avaliação dos formandos pelos formadores 
internos e externos; 
h) Assegurar a articulação com outras entidades 
e parceiros, designadamente do ensino superior, 
tendo em vista a melhoria do serviço de 
formação prestado e a satisfação eficaz das 
necessidades formativas das Escolas; 

i) Organizar e acompanhar a realização das ações 
de formação previstas nos planos de formação 
das escolas e no plano de atividade do CFAE BM; 
j) Promover iniciativas de formação de 
formadores, através do estabelecimento de 
redes com outros CFAE; 
k) Assegurar, no quadro da Secção de Formação 
e Monitorização, a organização de processos 
sistemáticos de monitorização da qualidade da 
formação realizada e a avaliação periódica da 
atividade do CFAE BM em termos de processos, 
produto e impacto; 
l) Elaborar o projeto de Orçamento do CFAE BM; 
m) Elaborar o Relatório anual de formação e de 
atividades do CFAE BM; 
n) Manter atualizado o Regulamento Interno do 
CFAE BM; 
o) Coordenar a bolsa de avaliadores externos; 
p) Cumprir com outras obrigações legalmente 
estabelecidas. 
2. O Diretor do CFAE BM é substituído, nas suas 
ausências e impedimentos, pelo Vice-Presidente 
da Comissão Pedagógica. 

 

Artigo 20.º 
Mandato 

1. O diretor do CFAE BM exerce as suas funções 
em regime de exclusividade, estando dispensado 
da prestação de serviço letivo, sem prejuízo de o 
poder fazer, por sua iniciativa, na disciplina ou 
área disciplinar para a qual possua qualificação 
profissional. 
2. O mandato do diretor do CFAE BM tem a 
duração de quatro anos. 
3. Em caso de impossibilidade temporária do 
exercício de funções pelo Diretor do CFAE BM, 
compete ao vice-presidente da Comissão 
Pedagógica assegurar o normal funcionamento 
do CFAE BM. 
4. Cabe ao Conselho de Diretores da Comissão 
Pedagógica deliberar sobre a recondução do 
Diretor do CFAE BM ou a abertura de 
procedimento concursal, tendo em vista a 
seleção de um novo Diretor. 
5. A decisão de recondução do Diretor, até um 
máximo de duas reconduções consecutivas, é 
tomada por maioria simples dos membros do 
Conselho de Diretores da Comissão Pedagógica. 
6. O diretor do CFAE BM pode cumprir até 3 
(três) mandatos consecutivos. 
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Artigo 21.º 
Seleção do Diretor 

1. O Diretor do CFAE BM é selecionado por 
procedimento concursal. 
2. O processo de seleção deverá ser iniciado com 
uma antecedência mínima de sessenta dias em 
relação ao final do mandato em exercício, sendo, 
para tal, convocada uma reunião do Conselho de 
Diretores. 
3. O procedimento concursal é aberto por aviso 
publicado, em simultâneo, nos seguintes locais:  
a) Em local apropriado nas instalações de todas 
as Unidades Orgânicas associadas; 
b) Na página eletrónica do CFAE BM e na de 
todas as Unidades Orgânicas associadas; 
c) Por aviso publicado na 2.ª série do Diário da 
República e divulgado em órgão de imprensa de 
expansão nacional, através de anúncio que 
contenha referência ao Diário da República em 
que o referido aviso se encontra publicado. 
4. Podem ser opositores ao procedimento 
concursal os docentes integrados na carreira que 
reúnam, cumulativamente, os seguintes 
requisitos: 
a) Se encontrem posicionados no 4.º escalão ou 
superior da carreira docente; 
b) Experiência de coordenação ou supervisão 
pedagógica num mínimo de quatro anos; 
c) Experiência na formação de docentes. 
5. É fator preferencial ser detentor do grau de 
doutor, mestre ou deter formação especializada 
numa das seguintes áreas: gestão da formação, 
supervisão pedagógica, formação de formadores, 
administração escolar e gestão. 
6. Para efeitos da análise e avaliação das 
candidaturas são considerados os seguintes 
critérios: 
a) A adequação do projeto de ação para o 
mandato a cumprir – 30%; 
b) A adequação do curriculum vitae do candidato 
no domínio da educação e da formação de 
professores – 40%; 
c) A realização de uma entrevista de avaliação da 
adequação do perfil do candidato às funções a 
desempenhar – 30%. 
7. Compete ao Conselho de Diretores da 
Comissão Pedagógica do CFAE BM definir e 
divulgar o regulamento eleitoral, o qual contém 
obrigatoriamente os requisitos de admissão, os 
procedimentos e prazos de apresentação das 
candidaturas, os critérios de análise e avaliação 
das candidaturas. 

8. O Diretor do CFAE BM em exercício não 
participa na elaboração do regulamento eleitoral. 
9. Na situação de procedimento concursal em 
que não existam candidaturas ou se verifique a 
sua nulidade, procede-se à abertura de novo 
procedimento concursal, no prazo máximo de 10 
(dez) dias úteis nos termos definidos no n.º 3. 
10. O Diretor do CFAE BM exerce as funções em 
regime de comissão de serviço. 
 

Secção III 
Estruturas de Apoio - Apoio Técnico e 

Pedagógico 
 

Artigo 22.º 
Assessorias técnicas e pedagógicas 

1. As assessorias técnicas e pedagógicas são 
preferencialmente asseguradas por docentes de 
carreira das Unidades Orgânicas associadas, 
designados pela Comissão Pedagógica, sob 
proposta do Diretor do CFAE BM, de acordo com 
os recursos humanos disponíveis, entre os 
docentes integrados em grupos de recrutamento 
com ausência de componente letiva, redução da 
componente letiva ao abrigo do artigo 79.º do 
Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância 
e dos Professores dos Ensinos Básico e 
Secundário, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 139-
A/90, de 28 de abril, ou com horário incompleto. 
2. No caso de não existirem, no seio das 
Unidades Orgânicas associadas, os recursos 
humanos que assegurem a qualidade do serviço 
necessário de assessorias informática e 
financeira, poderá o CFAE BM recorrer à 
prestação de serviços externos, sob proposta do 
Diretor do CFAE BM ao Diretor da Escola-sede. 
3. O Assessor Pedagógico do CFAE BM tem as 
seguintes funções:  
a) Apoio ao Diretor do CFAE BM na elaboração e 
acompanhamento do Plano de Formação e do 
Plano de Atividades; 
b) Monitorização do processo técnico-
pedagógico relativo a cada ação de formação;  
c) Apoio ao Diretor do CFAE BM na 
monitorização do processo de Avaliação de 
Desempenho Docente – Avaliação Externa. 
4. O Assessor Informático poderá ser um 
docente das Unidades Orgânicas associadas ou 
em mobilidade nas mesmas, solicitado pelo 
Diretor do CFAE BM, ouvida a Comissão 
Pedagógica.  
5. O Assessor Informático tem as funções 
seguintes:  
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a) Manutenção e configuração da rede de 
informática com acesso à internet;  
b) Manutenção e atualização do sítio 
institucional do CFAE BM;  
c) Organização, manutenção e administração do 
sítio eletrónico do CFAE BM;  
d) Apoio na utilização das plataformas digitais 
dos serviços centrais utilizadas pelo CFAE BM. 
6. O Assessor Financeiro poderá ser um docente 
das Unidades Orgânicas Associadas ou em 
mobilidade nas mesmas, a convite do Diretor do 
CFAE BM, ouvida a Comissão Pedagógica.  
7. O Assessor Financeiro tem as funções 
seguintes:  
a) Apoio na conceção do Orçamento do CFAE 
BM; 
b) Apoio na conceção, organização e gestão de 
processos relativos a cofinanciamentos 
associados a atividades de formação de pessoal 
docente e não docente desenvolvidas pelo CFAE 
BM. 

Artigo 23.º 
Consultor de Formação 

1. Por decisão da Comissão Pedagógica, sob 
proposta do Diretor, o CFAE BM pode designar 
um Consultor de Formação cujas funções, 
previstas no n.º 2 do Artigo 29º do Decreto-lei 
n.º 127/2015 de 7 de julho, devem ser 
desempenhadas por docentes de reconhecido 
mérito, detentores do grau de mestre ou de 
doutor na área da educação e qualificados por 
deliberação do CCPFC. 
2. Ao Consultor de Formação compete: 
a) Contribuir para a elaboração dos planos de 
formação e de atividade do CFAE BM; 
b) Emitir parecer sobre aspetos relacionados com 
o funcionamento científico-pedagógico do CFAE 
BM; 
c) Colaborar na monitorização e avaliação da 
atividade desenvolvida pelo CFAE BM; 
d) Exercer as demais funções de âmbito 
científico-pedagógico que lhe forem cometidas 
pelos órgãos de direção e gestão do CFAE BM. 
3. No quadro dos fundos disponíveis afetos ao 
CFAE BM, as funções do consultor de formação 
podem ser remuneradas, não podendo exceder 
anualmente seis vezes o valor do indexante dos 
apoios sociais (IAS). 
4. Os encargos financeiros resultantes dos 
serviços do Consultor de Formação, sempre que 
existam, devem constar do Orçamento do CFAE 
BM. 
 

Artigo 24.º 
Apoio técnico 

1. O funcionamento do CFAE BM é apoiado por 
um secretariado, que é constituído por um 
Assistente Técnico.  
2. Ao secretariado compete o exercício das 
seguintes tarefas: 
a) Abertura e encerramento das instalações no 
horário estabelecido; 
b) Atendimento telefónico, redireccionamento e 
realização das chamadas necessárias para 
entidades, formadores e formandos; 
c) Atendimento dos docentes e funcionários 
que se dirigem ao CFAE BM; 
d) Colaboração com os Assessores e Consultor 
de Formação;  
e) Produção de documentos, nomeadamente 
ofícios, etiquetas, tabelas e gráficos; 
f) Tratamento de boletins de candidatura e 
lançamento de dados na base de dados; 
g) Registo de dados de formadores e formandos 
por ação e por turma no Sistema de Informação 
do SIGRHE, no IGFSE e noutras plataformas que o 
CFAE BM utilize; 
h) Preparação do dossiê pedagógico das ações 
de formação; 
i) Preparação dos materiais de gestão de cada 
ação de formação; 
j) Elaboração do mapa de faltas dos formandos;  
k) Emissão de certificados de formação e de 
registos de avaliação dos formandos; 
l) Manutenção de dossiês pedagógicos;  
m) Apoio logístico em Encontros e Conferências; 
n) Tratamento dos serviços de reprografia; 
o) Recolha e envio de correio/documentos de e 
para os Serviços Administrativos da Escola-Sede. 
 

Capítulo III 
Dispositivos de direção e gestão 

 

Secção I 
Orçamento 

 

Artigo 25.º 
Orçamento do Centro de Formação de 

Associação de Escolas Beira Mar 
1. O Diretor do CFAE BM elabora, durante o mês 
de novembro de cada ano, em articulação com o 
Conselho Administrativo da Escola-sede, uma 
proposta de Orçamento do CFAE BM, para o ano 
civil seguinte, que contemple os aspetos 
essenciais e imprescindíveis ao seu normal 
funcionamento; 
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2. O orçamento do CFAE BM pode ser apoiado 
por programas de financiamento provenientes 
de fundos europeus, nos termos da 
regulamentação em vigor, ou quaisquer outros 
programas que considerem elegíveis as despesas 
com a formação contínua dos profissionais da 
educação; 
3. A proposta de Orçamento não inclui despesas 
com pessoal afeto ao normal funcionamento do 
CFAE BM, assim como despesas inerentes à sua 
própria instalação – espaço ocupado, 
comunicações, luz elétrica;  
4. Todos os proveitos e despesas do CFAE BM 
serão lançados na contabilidade da Escola-sede, 
nos termos da legislação aplicável; 
5. O Conselho de Diretores da Comissão 
Pedagógica é a entidade responsável pelo 
controlo orçamental da atividade do CFAE BM; 
6. Nos termos do n.º 2 do Art.º 9.º do Decreto-
lei n.º 127/2015, as Unidades Orgânicas 
associadas contribuem com os recursos humanos 
e materiais necessários à concretização dos 
objetivos do CFAE BM; 
7. A prestação de serviços de formação a Escolas 
do ensino particular e cooperativo ou a outras 
instituições/empresas implica o respetivo 
pagamento, sendo competência do Diretor do 
CFAE BM a negociação e definição do montante 
a liquidar. 
 

Secção II 
Plano de Formação 

 

Artigo 26.º 
Plano de formação 

1. O Plano de Formação é o instrumento de 
planificação das ações de formação a 
desenvolver pelo CFAE BM, podendo ter uma 
vigência anual ou plurianual até ao máximo de 
três anos. 
2. O Plano de Formação assenta num 
levantamento de necessidades e prioridades de 
formação das Escolas associadas e dos seus 
profissionais. 
3. O Plano de Formação apresenta 
obrigatoriamente a explicitação calendarizada 
das prioridades de formação a realizar para o seu 
período de vigência, bem como a identificação 
clara dos destinatários da formação. 
4. A aprovação do Plano de Formação é feita, 
até ao dia 30 de julho do ano escolar 
imediatamente anterior ao início da sua vigência, 
podendo ser integradas no Plano de Formação, 

fora daquele prazo, as Ações de Formação de 
Curta Duração consideradas pertinentes. 
5. A título excecional e quando a situação o 
exija, o Plano de Formação pode ser alterado por 
decisão do Conselho de Diretores da Comissão 
Pedagógica, devidamente fundamentada e 
exarada em ata. 
6. O Plano de Formação ou as ações de 
formação nele inscritas podem ser apoiados por 
programas de financiamento provenientes de 
fundos europeus, nos termos da regulamentação 
em vigor. 
7. Para os efeitos previstos no número anterior, 
a entidade beneficiária é o Agrupamento de 
Escolas ou Escola não agrupada, sede do CFAE 
BM. 
8. O CFAE BM pode estabelecer protocolos de 
colaboração de caráter pontual ou duradoiro 
com entidades públicas, particulares ou 
cooperativas, tendo em vista a viabilização de 
ofertas formativas em domínios de formação 
considerados prioritários. 
 

Capítulo IV 
Formação 

 

Secção I 
Princípios gerais 

 

Artigo 27.º 
Áreas de formação 

1. As ações de formação contínua para Pessoal 
Docente realizadas no CFAE BM estão 
enquadradas no Artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 
22/2014, de 11 de fevereiro:  
a) Área da docência, ou seja, áreas do 
conhecimento, que constituem matérias 
curriculares nos vários níveis de ensino; 
b) Prática pedagógica e didática na docência, 
designadamente a formação no domínio da 
organização e gestão da sala de aula; 
c) Formação educacional geral e das 
organizações educativas; 
d) Administração escolar e administração 
educacional; 
e) Liderança, coordenação e supervisão 
pedagógica; 
f) Formação ética e deontológica; 
g) Tecnologias da informação e comunicação 
aplicadas a didáticas específicas ou à gestão 
escolar. 
2. Para o Pessoal Não Docente, as áreas de 
formação são as seguintes: 
a) Relação Pedagógica e Relações Humanas; 
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b) Desenvolvimento Organizacional; 
c) Gestão e Administração Escolar; 
d) Áreas Específicas de Atividade Profissional 
e) Tecnologias de Informática e Comunicação 

  

Artigo 28.º  
Modalidades de formação 

1. As ações de formação contínua realizadas no 
CFAE BM estão enquadradas no Artigo 6.º do 
Decreto-Lei n.º 22/2014, de 11 de fevereiro e 
abrangem as seguintes modalidades reguladas 
pelo CCPFC:   
a) Curso de formação; 
b) Oficina de formação; 
c) Círculo de estudos; 
d) Ações de Curta Duração. 
2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, 
a título individual ou em pequeno grupo, com um 
máximo de sete elementos, pode ser solicitada 
acreditação ao Conselho Científico-Pedagógico 
da Formação Contínua (CCPFC), das modalidades 
de estágio e ou de projeto. 
3. As modalidades de formação contínua são 
objeto de regulamentação própria da 
responsabilidade do CCPFC. 

 

Artigo 29.º  
Duração das ações de formação 

1. As ações de formação contínua nas 
modalidades curso de formação, oficina de 
formação e círculo de estudos têm uma duração 
mínima de 12 (doze) horas presenciais e são 
acreditadas pelo CCPFC. 
2. As ações de curta duração têm uma duração 
mínima de 3 (três) horas e máxima de 6 (seis) 
horas e são reconhecidas e certificadas pela 
Comissão Pedagógica. 
3. As ações de formação para Pessoal Não 
Docente são acreditadas pela Direção-Geral da 
Administração Escolar (DGAE). 

 

Artigo 30.º  
Formação com recurso a metodologias de 

ensino a distância 
1. As ações de formação realizadas no CFAE BM, 
em formato de e-learning ou b-learning, 
respeitam o enquadramento de todos os 
normativos definidos pelo CCPFC em sede de 
acreditação. 
2. A opção pela utilização de um destes 
formatos compete ao formador em negociação 
com o Diretor do CFAE BM. 
3. Em todas as ações em que a escolha de um 
destes formatos seja considerada apropriada, o 

CFAE BM facultará a formadores e formandos o 
apoio acrescido necessário ao seu bom 
funcionamento.  
4. Todas as ações de formação realizadas no 
CFAE BM em formato de ensino a distância têm 
como suporte um espaço a criar ou a utilizar para 
o efeito. 

 

Artigo 31.º 
Formação considerada 

1. A formação contínua considerada para os 
efeitos previstos no Estatuto da Carreira dos 
Educadores de Infância e dos Professores dos 
Ensinos Básico e Secundário, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 139-A/90, de 28 de abril, é a 
seguinte: 
a) As ações acreditadas e creditadas pelo CCPFC; 
b) As ações reconhecidas e certificadas pelas 
entidades formadoras; 
c) A formação desenvolvida no quadro dos 
programas europeus desde que acreditada pelo 
CCPFC. 
2. Para efeitos do disposto no ECD, a frequência 
das ações previstas na alínea b) do número 
anterior tem como limite máximo um quinto do 
total de horas de formação obrigatória no 
respetivo escalão ou ciclo avaliativo. 
 

Artigo 32.º 
Avaliação das ações de formação 

1. As ações de formação contínua acreditadas 
pelo CCPFC ou pela DGAE são avaliadas pelo 
formando, pelo formador e pela entidade 
formadora, de modo a permitir a análise da sua 
adequação aos objetivos definidos e da sua 
relevância para a melhoria do ensino e dos 
resultados escolares dos alunos, para o 
desenvolvimento profissional dos docentes e 
para a melhoria organizacional das Escolas. 
2. Cabe à entidade formadora criar 
instrumentos de avaliação adequados, proceder 
ao tratamento dos dados recolhidos, promover a 
divulgação dos resultados e utilizar esses 
resultados como elemento de regulação da 
oferta formativa. 
3. O CFAE BM é também responsável pela 
avaliação das ações de formação acreditadas 
pelo CCPFC (Pessoal Docente) ou pela DGAE 
(Pessoal Não Docente). 
4. A avaliação das ações de formação tem por 
base: 
a) A adequação às prioridades de formação 
definidas; 
b) O funcionamento da ação de formação; 
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c) Os resultados alcançados; 
d) Os impactes a registar. 
5. À entidade formadora cabe: 
a) Elaborar os instrumentos e os critérios de 
avaliação em cada uma das modalidades de 
formação previstas nas alíneas a), b) e c) do 
artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 22/2014, de 11 de 
fevereiro; 
b) Proceder ao tratamento dos dados 
recolhidos; 
c) Promover a divulgação dos respetivos 
resultados à comunidade educativa; 
d) Utilizar os resultados como elemento de 
regulação e melhoria da formação. 
6. Até ao final do mês de junho de cada ano 
escolar, a Secção de Formação e Monitorização 
da Comissão Pedagógica elabora o Relatório 
anual de avaliação da formação, que informa a 
elaboração do Plano de Formação anual ou 
plurianual seguinte. 
 

Artigo 33.º 
Avaliação dos formandos 

1. A avaliação dos formandos orienta-se por 
princípios de rigor e de transparência, sendo 
obrigatório no início de uma ação de formação a 
divulgação aos formandos dos instrumentos, 
processos e critérios utilizados. 
2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, 
as ações de formação contínua são avaliadas com 
recurso a instrumentos e procedimentos de 
avaliação diversificados de modo a garantir rigor 
e justiça na avaliação. 
3. A proposta de avaliação individual de cada 
formando é da responsabilidade do formador ou 
formadores que orientam as ações de formação 
e é efetuada em formulário próprio, tendo por 
base os processos e critérios definidos no 
formulário de acreditação da ação. 
4. Na modalidade de estágio, a avaliação dos 
formandos pressupõe o acompanhamento por 
um formador que elabora a proposta de 
avaliação em relatório próprio. 
5. A avaliação a atribuir aos formandos 
docentes é expressa numa classificação 
quantitativa na escala de 1 (um) a 10 (dez) 
valores. 
6. A escala de avaliação prevista no número 
anterior tem como referente as seguintes 
menções: 
- Excelente — de 9 a 10 valores; 
- Muito Bom — de 8 a 8,9 valores; 
- Bom — de 6,5 a 7,9 valores; 

- Regular — de 5 a 6,4 valores; 
- Insuficiente — de 1 a 4,9 valores. 
7. A avaliação a atribuir aos formandos não 
docentes é expressa numa classificação 
quantitativa na escala de 0 (zero) a 20 (vinte) 
valores. 
8. A responsabilidade final da avaliação cabe à 
entidade formadora, mediante proposta escrita e 
fundamentada do formador. 
 

Artigo 34.º 
Reclamações e recursos 

1. Do resultado da avaliação realizada nos 
termos do número anterior cabe recurso, 
mediante apresentação, até 10 (dez) dias úteis 
contados a partir do dia seguinte à sua 
publicação, de um requerimento, dirigido ao 
Diretor da entidade formadora, formulado por 
escrito e de acordo com o estipulado no artigo 
74º do CPA. 
2. Serão liminarmente indeferidas as 
reclamações não fundamentadas ou 
apresentadas fora de prazo. 
3. No prazo de 2 (dois) dias úteis após a receção 
da reclamação, o Diretor da entidade formadora 
entrará em contacto com o Formador da Ação de 
Formação, para que seja esclarecido o pedido 
formulado no requerimento. 
4. O Formador pronunciar-se-á, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis após o conhecimento dos 
termos da reclamação, sobre os fundamentos do 
requerimento. O Formador pode confirmar a 
classificação atribuída ou, após análise da 
situação do formando, verificar que existe 
fundamentação para a reclamação, alterando a 
classificação inicialmente proposta, devendo 
apresentar, em qualquer dos casos, 
fundamentação detalhada.  
5. O Diretor da entidade formadora verifica 
depois todos os procedimentos, e dá 
conhecimento, no prazo de 3 (três) dias úteis, em 
carta registada com aviso de receção, da 
fundamentação apresentada pelo Formador, 
mantendo a classificação final ou procedendo à 
sua alteração. 
6. Após estes procedimentos, o Formando pode 
dar continuidade ao processo, através de recurso 
para o Conselho de Diretores da Comissão 
Pedagógica da entidade formadora.  
7. O recurso deve ser formalizado no prazo de 3 
(três) dias úteis através de um novo 
requerimento, apresentado por escrito e dirigido 
ao Presidente da Comissão Pedagógica da 
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entidade formadora. Este órgão, em reunião 
convocada para o efeito, emitirá despacho no 
prazo de 10 (dez) dias úteis. 
8. Do despacho será dado conhecimento ao 
reclamante, no prazo de 3 (três) dias úteis, 
através de carta registada com aviso de receção. 
 

Artigo 35.º 
Certificação da formação 

1. A entidade formadora emite certificados das 
ações de formação contínua que ministra, desde 
que se encontrem satisfeitas as condições de 
frequência e de aproveitamento previamente 
definidas. 
2. Não podem ser objeto de certificação as 
ações para pessoal docente nas quais a 
participação do formando seja inferior a dois 
terços da duração da respetiva ação de 
formação. No caso específico das ações de 
formação para pessoal não docente a 
participação mínima para obtenção de 
certificação é de 80% do total das horas 
presenciais. 
3. Sem prejuízo do estabelecido no número 
anterior, a entidade formadora 
podemestabelecer critérios de participação mais 
exigentes, desde que expressos em regulamento 
próprio. 
4. Dos certificados de conclusão da formação 
consta a identificação da entidade formadora, do 
formador e do formando, a data, a designação, a 
duração e a modalidade da ação de formação 
realizada, bem como a classificação, o resumo 
dos conteúdos abordados e a correspondente 
menção a atribuir a cada formando. 
 

Artigo 36.º 
Reconhecimento 

A frequência, com aproveitamento, de ações de 
formação contínua releva, nos termos da lei, 
para os efeitos previstos no Estatuto da Carreira 
dos Educadores de Infância e dos Professores dos 
Ensino Básico e Secundário (ECD). 
 

Secção II 
Ações de Formação de Curta Duração 

Nota introdutória 
Com a publicação do Decreto-Lei n.º 22/14, de 11 
de Fevereiro, que reformulou o Regime Jurídico 
da Formação Contínua (RJFC), a modalidade  
Ações de Curta Duração passa a ser reconhecida 
e certificada nos termos do Despacho n.º 
5741/2015 de 29 de maio, retificado pela 
Declaração de Retificação n.º 470/2015 de 11 de 

junho. Não estando prevista para esta 
modalidade a acreditação prévia nos termos do 
n.º 1 do art.º 19.º do Decreto-Lei n.º 22/2014 de 
11 de fevereiro, as atividades de formação, para 
serem consideradas Ações de Curta Duração 
(ACD) têm, a posteriori, que ser submetidas a um 
processo de reconhecimento e certificação nos 
termos do n.º 2 do mesmo artigo – logo, 
nenhuma atividade de formação poderá ser 
previamente publicitada como sendo uma Ação 
de Curta Duração, mas apenas como uma 
atividade de formação que reúne as condições 
estabelecidas para o seu posterior e eventual 
reconhecimento e certificação.  
Assim, para efeitos do previsto na alínea h) do 
art.º 14.º do Decreto-Lei n.º 127/2015 de 7 de 
julho, o Conselho de Diretores da Comissão 
Pedagógica do CFAE BM aprova o regulamento 
das Ações de Curta Duração nos termos 
seguintes: 

 

Artigo 37.º 
Ações de Curta Duração 

A Secção II do Capítulo IV do presente 
Regulamento Interno aprova as regras a que 
obedece o reconhecimento e certificação das 
Ações de Curta Duração a que se refere a alínea 
d) do n.º 1 do art.º 6.º do Decreto-lei n.º 
22/2014, de 11 de Fevereiro. 
 

Artigo 38.º 
Caracterização 

1. São consideradas Ações de Curta Duração as 
atividades de formação que, nos termos dos 
art.ºs 3.º e 5.º do despacho n.º 5741/2015, de 29 
de maio, reúnam cumulativamente as seguintes 
características: 
a) Revistam a forma de seminários, 
conferências, jornadas temáticas ou outros 
eventos de cariz científico e pedagógico. 
b) Tenham uma duração mínima de 3 (três) 
horas e máxima de 6 (seis); 
c) Tenham uma relação direta com o exercício 
profissional dos docentes; 
d) Sejam realizadas com manifestação de rigor e 
qualidade científica e pedagógica; 
e) Sejam asseguradas por formadores, no 
mínimo, detentores do grau de Mestre. 
2. O reconhecimento da participação do 
docente em Ações de Curta Duração que incidam 
sobre temas científicos ou pedagógicos exige 
uma relação direta com os conteúdos científicos 
integrados nos curricula do grupo de 
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recrutamento ou de lecionação a que pertence, 
sem prejuízo no disposto no número anterior. 
 

Artigo 39.º 
Efeitos 

1. As Ações de Curta Duração (ACD) certificadas 
relevam, nos termos do n.º 1 do art.º 3.º do 
despacho n.º 5741/2015 de 29 de maio, para os 
efeitos previstos no Estatuto da Carreira dos 
Educadores de Infância e dos Professores dos 
Ensinos Básico e Secundário (ECD), no âmbito da 
Avaliação de Desempenho Docente (ADD) e 
progressão na carreira, tendo como limite 
máximo um quinto do total de horas de 
formação obrigatória no respetivo escalão ou 
ciclo avaliativo. 
2. A certificação das Ações de Curta Duração só 
pode ocorrer uma vez por ação, 
independentemente do formador, local ou ano 
de realização. 
 

Artigo 40.º 
Competência e formalidades para 

reconhecimento 
1. A competência para o reconhecimento da 
formação contínua na modalidade Ação de Curta 
Duração cabe ao Conselho de Diretores da 
Comissão Pedagógica, nos termos definidos na 
alínea a) do art.º 4.º do despacho n.º 5741/2015 
de 29 de maio. 
2. O reconhecimento das Ações de Curta 
Duração carece de apresentação de 
requerimento a remeter ao CFAE BM e pode ser 
apresentado: 
a) Pelo Diretor(a) de Agrupamento/Escola 
associado(a); 
b) A título individual, por docentes que lecionam 
em Agrupamento/Escola associado(a). 
3. O formulário de requerimento a apresentar 
pelo Diretor do Agrupamento/Escola associada 
encontra-se disponível na página eletrónica do 
CFAE BM, devendo ser remetido 
preferencialmente através de correio eletrónico, 
até 30 (trinta) dias úteis após o final da ação a 
que respeita, acompanhado de: 
a) Programa temático da atividade de formação 
de que conste: 
- designação da ação; 
- número de horas; 
- enquadramento da ação; 
- temas abordados; 
- nome da entidade ou entidades promotoras; 
- nome e grau académico do formador ou 
formadores envolvidos; 

- público-alvo; 
- cronograma; 
- local e ano de realização; 
b) Lista dos docentes participantes na atividade 
de formação, indicando: nome completo, BI/CC, 
grupo de recrutamento, Agrupamento/Escola 
onde exerce funções; 
c) Documento comprovativo do registo de 
presenças na ação de formação. 
4. O formulário de requerimento a apresentar a 
título individual por docente encontra-se 
disponível na página eletrónica do CFAE BM, 
devendo ser remetido preferencialmente através 
de correio eletrónico, até 30 (trinta) dias úteis 
após o final da ação a que respeita. 
5. Para além dos dados do docente expressos no 
formulário (nome completo, BI/CC, grupo de 
recrutamento, Agrupamento/Escola onde exerce 
funções) o requerimento deverá ser 
acompanhado de: 
a) Programa temático da atividade de formação 
de que conste: 
- designação da ação; 
- número de horas; 
- enquadramento da ação; 
- temas abordados; 
- nome da entidade ou entidades promotoras; 
- nome e grau académico do formador ou 
formadores envolvidos; 
- público-alvo; 
- cronograma; 
- local e ano de realização; 
b) Documento comprovativo do registo da 
presença na ação de formação. 
 

Artigo 41.º 
Procedimentos para decisão 

1. Para o reconhecimento das atividades de 
formação apresentadas em requerimento nos 
termos do artigo anterior, será utilizado o 
seguinte procedimento: 
a) Depois de analisado o requerimento e 
verificada a conformidade com as condições 
previstas no artigo 5.º do despacho 5741/2015 
de 29 de maio, é elaborado o respetivo parecer 
pelo Diretor do CFAE BM, no qual consta uma 
proposta de decisão; 
b) Os documentos que constituem o processo 
de reconhecimento, bem como a proposta de 
parecer do Diretor do CFAE BM, são dados a 
conhecer, via correio eletrónico, a todos os 
membros do Conselho de Diretores da Comissão 
Pedagógica, antecipadamente à reunião do 
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Conselho de Diretores que tomará a respetiva 
decisão, por forma a cumprir os prazos 
estabelecidos na alínea a) do Art.º 7.º do 
Despacho n.º 5741/2015. 
 

Artigo 42.º 
Comunicação ao(s) requerente(s) e certificação 

1. Num prazo de 8 (oito) dias após a decisão, 
o(s) requerente(s) será(ão) notificado(s) pelo 
Diretor do CFAE BM da deliberação tomada pelo 
Conselho de Diretores da Comissão Pedagógica, 
procedendo-se de seguida, no caso de 
deferimento, à emissão do(s) respetivo(s) 
certificado(s). 
2. Do certificado de reconhecimento da Ação de 
Curta Duração consta, obrigatoriamente, o nome 
do docente, a designação da ação, o local e data 
de realização, o número de horas, o nome da 
entidade ou entidades promotoras, o nome e 
grau académico do formador ou formadores 
envolvidos e o resumo dos respetivos conteúdos. 
3. Os certificados de reconhecimento da Ação 
de Curta Duração são enviados para o (a) 
Agrupamento/Escola, ao cuidado do respetivo 
Diretor. 
 

Artigo 43.º 
Balanço anual da formação realizada na 

modalidade Ação de Curta Duração 
1. Será realizada anualmente, em reunião do 
Conselho de Diretores da Comissão Pedagógica, 
uma análise transversal da formação realizada 
nesta modalidade ao nível de todas as Unidades 
Orgânicas associadas do CFAE BM, tendo em 
vista a partilha de boas práticas e a potenciação 
plena desta modalidade de formação. 

 
 

Capítulo V 
Formadores 

 

Artigo 44.º 
Formadores 

1. Consideram-se formadores internos os 
docentes certificados pelo CCPFC, pertencentes 
aos quadros das Escolas associadas, e por outros 
técnicos das Escolas associadas, devidamente 
certificados como formadores no quadro da 
formação contínua. 
2. Consideram-se formadores externos os 
formadores acreditados pelo CCPFC não 
integrados nos quadros das escolas associadas do 
CFAE BM. 
3. Os formadores das ações de formação 
destinadas a pessoal não docente são 

acreditados para cada ação de formação, pela 
DGAE. 
 

Artigo 45.º 
Bolsa de formadores 

1. No CFAE BM será constituída uma bolsa de 
formadores internos, nos termos previsto no 
Decreto-Lei n.º 22/2014 e no Decreto-Lei n.º 
127/2015. 
2. Os docentes das Escolas associadas que 
beneficiam do estatuto de equiparação a 
bolseiro integram, findo o período da atribuição 
da bolsa, a bolsa de formadores por um período 
mínimo de 3 (três) anos escolares, competindo 
ao Diretor do CFAE BM desenvolver com os 
docentes os procedimentos necessários para a 
sua acreditação junto do CCPFC. 
3. Os formadores internos a mobilizar para 
efeitos da prestação de serviço de formação são 
selecionados, em cada ano escolar, tendo por 
base: 
- O número de Escolas associadas; 
- O número total de docentes e não docentes 
abrangidos pelo CFAE BM e a respetiva 
distribuição por nível de ensino e grupo de 
recrutamento, assim como o número de não 
docentes; 
- As necessidades de formação tidas como 
prioritárias; 
- A avaliação do plano de atividades do CFAE 
BM. 
4. A atividade dos formadores internos é 
integrada na componente não letiva de 
estabelecimento do horário dos docentes, de 
acordo com as prioridades expressas e 
calendarizadas no Plano de Formação a que se 
refere o artigo 29.º deste Regulamento Interno. 
5. Ao formador interno que oriente uma ação 
de formação é atribuído um número de horas de 
componente não letiva de estabelecimento 
destinado à preparação da formação que, de 
acordo com as diferentes modalidades de 
formação, tenha como limite máximo o número 
de horas presenciais da ação de formação em 
causa.  
6. Não sendo possível atribuir este número 
máximo de horas da componente não letiva ao 
formador interno, por razões inerentes ao 
próprio funcionamento da Escola, o número de 
horas a atribuir será definido por consenso entre 
a Direção da Escola e o formador. 
7. O funcionamento da bolsa de formadores 
baseia-se na: 
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- Realização de ações de formação constantes 
do Plano de Formação; 
- Articulação entre os formadores, 
designadamente através de dispositivos a 
distância; 
- Prestação de apoio presencial ou a distância 
aos formandos por solicitação das Escolas 
associadas; 
- Produção e divulgação de recursos educativos 
em plataforma eletrónica criada para o efeito no 
CFAE BM. 
8. Não sendo possível integrar o serviço a 
realizar pelo formador interno na componente 
não letiva do seu horário, pode, 
excecionalmente, recorrer-se às soluções 
previstas nos números 4 e 5 do artigo 16.º do 
Decreto-Lei n.º 22/2014, de 11 de fevereiro. 
 

Artigo 46.º 
Procedimentos administrativos relativos à 

constituição e à atualização da bolsa de 
formadores internos 

1. No início de cada ano letivo, cada Unidade 
Orgânica associada, deverá, junto dos seus 
Serviços Administrativos, proceder ao 
recenseamento dos seus docentes que se 
enquadrem na definição de formador interno 
expresso no n.º 1 do artigo 47.º. 
2. Cada docente deverá preencher a ficha de 
recenseamento como formador interno, em 
modelo facultados pelo CFAE BM. 
3. A Unidade Orgânica associada deverá 
comunicar ao CFAE BM, no prazo máximo de 15 
(quinze) dias, as alterações detetadas na sua 
relação de formadores internos. 
4. O CFAE BM deverá organizar uma base de 
dados com todos os seus formadores internos. 
 

Artigo 47.º 
Critérios para mobilização dos formadores 

internos 
1. O formador deverá ser selecionado de forma 
a garantir o melhor funcionamento da ação de 
formação. Para isso deverá ser tido em conta: 
- A pertinência da formação no quadro 
estratégico do Plano de Formação da Escola e do 
próprio CFAE BM; 
- O local da formação; 
- O local de residência do formador; 
- A disponibilidade do formador. 
2. Compete à Comissão Pedagógica – Conselho 
de Diretores – proceder à seleção e aprovação 
dos formadores que intervenham em atividades 
do Centro de Formação. 

3. O processo de seleção deverá ter por base a 
relação entre as necessidades de formação e o 
perfil do formador, com particular ênfase na 
análise curricular, na avaliação da qualidade do 
projeto/ação de formação apresentado, na sua 
adequação ao Plano do CFAE BM e bem assim na 
experiência desenvolvida em diferentes 
contextos de formação. 
 

Artigo 48.º 
Recrutamento de formadores externos 

O CFAE BM pode recorrer ao serviço de 
formadores externos quando: 
- Não existam formadores com perfil 
considerado adequado às necessidades de 
formação na bolsa de formadores internos das 
Escolas associadas; 
- Os programas de formação são da iniciativa 
dos serviços centrais do Ministério da Educação e 
Ciência; 
- As atividades de formação decorram de 
candidaturas aprovadas no âmbito de programas 
com financiamento provenientes de fundos 
europeus; 
- As atividades de formação decorram dos 
protocolos a que se refere o n.º 8 do artigo 23.º 
do Decreto-Lei n.º 127/2015. 
 

Artigo 49.º 
Estatuto do formador 

1. A atividade dos formadores internos é 
contemplada na componente não letiva de 
estabelecimento do horário dos docentes, em 
termos e limites a definir por portaria dos 
membros do Governo responsáveis pelas áreas 
da Administração Pública e da educação. 
2. Os formadores a que se refere o n.º 2 do 
artigo 45.º deste Regulamento Interno, se a 
Comissão Pedagógica assim o decidir, asseguram 
um mínimo de 25 (vinte e cinco) horas de 
formação em regime presencial em cada um dos 
três anos letivos. 
3. É atribuído ao formador que colabore com o 
CFAE BM a avaliação a definir por despacho dos 
membros do Governo responsáveis pelas áreas 
da Administração Pública e da Educação. 
4. A requerimento da entidade formadora ou do 
interessado, o formador interno pode ser 
autorizado pela Direção-Geral da Administração 
Escolar (DGAE) a orientar ações de formação, em 
acumulação, nos termos da lei. 
5. O formador pode ser remunerado pelas ações 
de formação previstas no número anterior, em 
termos a regulamentar por portaria dos 
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membros do Governo responsáveis pelas áreas 
das finanças, da Administração Pública e da 
educação quando esteja em causa a acumulação 
de funções públicas. 
 

Artigo 50.º 
Formador - direitos 

1. O formador que, sem qualquer contrapartida 
pecuniária, colabore com o CFAE BM ministrando 
ações de formação acreditadas pelo CCPFC terá 
direito ao consignado no Despacho do Sr. 
Secretário de Estado do Ensino e da 
Administração Escolar, datado de 5 de janeiro de 
2012. 
2. O formador tem o direito de receber 
documento que comprove a atividade que 
desenvolveu no CFAE BM. 
3. O formador tem o direito de dispor de todo o 
material e equipamento necessário ao 
desenvolvimento da sua atividade, desde que 
disponível no CFAE BM ou na Escola onde 
decorre a ação de formação.  
4. O formador tem o direito de ser remunerado 
ao valor hora previsto, caso a ação de formação 
seja financiada por fundos estruturais ou 
quaisquer outras fontes de financiamento, de 
acordo com o contrato de prestação de serviços 
celebrado com a entidade pagadora. 
 

Artigo 51.º 
Formador - deveres 

Constituem deveres genéricos dos formadores: 
a) Acordar com o Diretor do CFAE BM, 
previamente ao início de cada ação de formação, 
os parâmetros e instrumentos a utilizar na 
avaliação dos formandos; 
b) Zelar pela conservação dos bens, 
equipamentos e materiais didáticos postos ao 
seu dispor para ministrar a formação; 
c) Obrigar-se ao respeito dos princípios da 
pontualidade e assiduidade e bem assim do 
cronograma previamente definido; 
d) Manter atualizados os registos dos sumários e 
das presenças dos formandos; 
e) Elaborar o relatório final da ação com a 
respetiva avaliação dos formandos, no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias após a sua conclusão, 
dando conta de tudo o que considere pertinente 
e de acordo com a estrutura de relatório 
fornecida pelo CFAE BM; 
f) Comunicar, com a máxima antecedência 
possível, qualquer falta às sessões de formação e 
acordar com os formandos e com o Diretor a 
nova data para a sessão em falta; 

g) Colaborar e participar em outras iniciativas do 
CFAE BM, na organização e dinamização de 
Ações de Curta Duração ou formação não formal, 
na publicação de artigos e trabalhos 
provenientes das ações de formação e de textos 
seus nas publicações do CFAE BM. 
 

Capítulo VI 
Formandos 

 

Artigo 52.º 
Direitos dos formandos 

1. Tendo por base os normativos legais 
publicados, o formando tem o direito de: 
a) Escolher as ações de formação mais 
adequadas ao seu plano de desenvolvimento 
profissional e pessoal, sem prejuízo do 
cumprimento de programas ou prioridades 
definidos pelo Agrupamento de Escolas ou Escola 
não agrupada a que pertence ou pelos serviços 
centrais do Ministério da Educação e Ciência; 
b) Apresentar propostas para elaboração do 
Plano de Formação do Centro de Formação a que 
se encontra associada a Escola a que pertence; 
c) Cooperar com a escola e com os outros 
formandos no desenvolvimento de projetos de 
melhoria das práticas pedagógicas; 
d) Frequentar gratuitamente as ações de 
formação obrigatórias para efeitos da sua 
avaliação do desempenho docente e progressão 
na carreira docente; 
e) Beneficiar, nos termos da legislação em vigor, 
de dispensas de serviço não letivo para efeitos da 
frequência de ações de formação contínua; 
f) Participar na avaliação das ações de formação 
que frequentar: 
g) Obter um certificado de conclusão da 
formação realizada; 
h) Apresentar reclamação fundamentada, ao 
Diretor do CFAE BM, sobre qualquer aspeto 
inerente à formação; 
i) Recorrer da decisão do Diretor do CFAE BM 
junto do Conselho de Diretores; 
j) Desistir da frequência de ação de formação, 
antes ou durante a sua realização, por razões 
justificáveis, como: doença, alteração de 
calendário previsto da ação, imperativos de 
serviço, situações familiares ponderosas, outros 
motivos imputáveis ao CFAE BM ou admitidos 
pela respetiva Comissão Pedagógica - Conselho 
de Diretores. 
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Artigo 53.º 
Deveres dos formandos 

1. O formando tem o dever de: 
a) Cumprir as suas obrigações legais em matéria 
de formação contínua; 
b) Participar de forma empenhada nas ações de 
formação contínua consideradas prioritárias para 
a concretização do projeto educativo da Escola e 
para o desenvolvimento do sistema educativo; 
c) Promover o bom relacionamento e a 
cooperação entre todos os participantes nas 
atividades de formação; 
d) Partilhar com os outros formandos a 
informação, os recursos didáticos e os métodos 
pedagógicos, no sentido de difundir as boas 
práticas; 
e) Cumprir os deveres de pontualidade e 
assiduidade; 
f) Cumprir os prazos estabelecidos para a 
entrega dos trabalhos das ações frequentadas, 
sob pena de não obter a respetiva certificação; 
g) Zelar pela conservação dos materiais que lhe 
forem distribuídos, bem como por todos os que 
lhe forem confiados durante a formação; 
h) Candidatar-se à frequência das ações, dentro 
do prazo estabelecido, através do preenchimento 
online de formulário específico por ação, 
disponibilizado na página da internet do CFAE 
BM; 
i) Informar de imediato o CFAE BM, caso 
desista da frequência de ação de formação para 
que foi selecionado, e proceder à sua justificação 
(a desistência, sem comunicação imediata ou 
justificação aceitável, penalizará o formando no 
processo de seleção seguinte, por colocação no 
último lugar da lista de seriação dos candidatos 
provenientes de Escolas/Agrupamentos 
associados inscritos dentro do prazo); 
j) Preencher o inquérito de satisfação no final 
da ação de formação; 
k) Respeitar o Regulamento Interno do CFAE 
BM. 
 

Artigo 54.º 
Condições para admissão de formandos à 

frequência das ações de formação promovidas 
pelo CFAE BM 

1. São condições preferenciais/obrigatórias para 
a frequência de ações de formação no CFAE BM: 
a) Pertencer a Unidade Orgânica associada do 
CFAE BM; 
b) Pertencer ao público-alvo estabelecido para a 
ação a que se candidata; 

c) Apresentar a candidatura devidamente 
formalizada, nomeadamente com os 
comprovativos necessários e dentro dos prazos 
estabelecidos; 
d) Podem ainda ser admitidos para a frequência 
das ações de formação os candidatos que não 
pertençam a Unidades Orgânicas associadas, 
depois de esgotada a seleção dos formandos 
referidos na alínea a). 
 

Capítulo VII 
Avaliação externa do desempenho docente 

 

Artigo 55.º 
Desempenho do pessoal docente – Avaliação 

externa 
1. No CFAE BM é constituída uma bolsa de 
avaliadores responsáveis pela avaliação externa 
do desempenho docente. 
2. A avaliação externa do desempenho docente 
centra-se na dimensão científica e pedagógica 
prevista no Decreto Regulamentar n.º 26/2012, 
de 21 de fevereiro, no Despacho normativo n.º 
24/2012, de 26 outubro, e realiza-se através da 
observação de aulas. 
3. São sujeitos a avaliação externa: 
a) Docentes em período probatório; 
b) Docentes integrados no 2.º e 4.º escalões da 
carreira; 
c) Docentes integrados na carreira que tenham 
obtido a menção de Insuficiente; 
d) Docentes que pretendam atribuição da 
menção de Excelente, em qualquer escalão da 
carreira. 
4. Para o efeito referido nos números 
anteriores, é constituída uma bolsa de 
avaliadores externos. 
 

Artigo 56.º 
Constituição da bolsa de avaliadores externos 

1. Os avaliadores externos são responsáveis pela 
avaliação externa da dimensão científica e 
pedagógica do processo de avaliação de 
desempenho docente. 
2. O recenseamento dos avaliadores externos é 
da competência do Diretor do Agrupamento de 
Escolas ou Escola não agrupada associada ao 
CFAE BM, cumprindo os requisitos previstos no 
n.º 3 deste artigo. 
3. A bolsa de avaliadores externos é composta 
por docentes de todos os grupos de 
recrutamento que reúnam cumulativamente os 
seguintes requisitos:  
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a) Estar integrado no 4.º escalão ou superior da 
carreira docente; 
b) Ser titular do grau de doutor ou mestre em 
avaliação do desempenho docente ou supervisão 
pedagógica ou deter formação especializada 
naquelas áreas ou possuir experiência 
profissional no exercício de funções de 
supervisão pedagógica que integrem observação 
de aulas. 
4. Os avaliadores externos têm como 
competências: 
a) Proceder à observação de aulas, tendo por 
referência os parâmetros nacionais e os 
respetivos instrumentos de registo. 
b) Aplicar instrumentos de registo requeridos 
para a avaliação externa da dimensão científica e 
pedagógica, tendo por referência os parâmetros 
nacionais;  
c) Emitir parecer sobre o relatório de 
autoavaliação do docente relativamente às aulas 
observadas; 
d) Articular com o avaliador interno o resultado 
final da avaliação da dimensão científica e 
pedagógica dos docentes sujeitos à avaliação 
externa.  
5. Para efeitos da observação de aulas prevista 
na alínea a) do número anterior, ao avaliador 
externo apenas é permitido faltar a atividades 
letivas garantida que esteja a respetiva permuta, 
substituição por docente ou docente 
coadjuvante. 
6. É competência do Presidente do Conselho 
Administrativo de cada escola associada 
proceder à atualização da bolsa de avaliadores 
externos até ao dia 30 (trinta) de outubro de 
cada ano escolar, remetendo os respetivos 
elementos para o CFAE BM. 
 

Artigo 57.º 
Coordenação da bolsa de avaliadores externos 

1. O Diretor do CFAE BM exerce as funções de 
coordenação e gestão da bolsa de avaliadores 
externos. 
2. No âmbito desta gestão e coordenação é sua 
competência: 
a) Elaborar uma proposta de distribuição dos 
avaliadores a afetar a cada avaliado que será 
aprovada pelo Conselho de Diretores do CFAE 
BM até ao final do 3.º período do ano escolar 
anterior àquele em que decorrer a avaliação 
externa;  
b) Calendarizar os procedimentos de avaliação 
externa, dando-os a conhecer, pelos meios mais 

expeditos, ao avaliador, ao avaliado e ao Diretor 
da escola. 
c) Apoiar os avaliadores e monitorizar a 
implementação do processo de avaliação externa 
do desempenho docente. 
3. Não existindo na bolsa de avaliadores 
externos de um determinado grupo de 
recrutamento, no âmbito geográfico do CFAE 
BM, docentes que satisfaçam os requisitos das 
alíneas a) e b) do n.º 3 do Art.2, deve o 
coordenador da bolsa, sempre que necessário, 
solicitar aos CFAE mais próximos a indicação de 
um avaliador da sua bolsa de avaliadores 
externos. 
 

Capítulo VIII 
Disposições finais 

 

Artigo 58.º 
Divulgação do Regulamento Interno 

1. O Regulamento Interno, após aprovação pelo 
Conselho de Diretores da Comissão Pedagógica, 
ficará disponível em permanência, no sítio 
eletrónico do CFAE BM, para consulta dos 
interessados. 
 

Artigo 59.º 
Revisão do Regulamento Interno 

1. O presente regulamento pode ser objeto de 
revisão a qualquer tempo, desde que as 
circunstâncias o exijam ou a experiência o 
aconselhe, por proposta do Diretor do CFAE BM 
ou de qualquer dos elementos que integram a 
Comissão Pedagógica. 
2. É da exclusiva responsabilidade do Conselho 
dos Diretores a introdução de quaisquer 
alterações ao texto em vigor. 
3. A revisão do Regulamento Interno deve 
constar explicitamente da convocatória da 
reunião do Conselho de Diretores e a proposta 
de revisão deve integrar como anexo a respetiva 
convocatória. 
4. As alterações ao Regulamento Interno são 
aprovadas por maioria simples. 
 

Artigo 60.º 
Casos omissos 

1. A resolução de questões não previstas no 
presente Regulamento Interno caberá ao Diretor 
do CFAE BM, ouvido o Conselho de Diretores da 
Comissão Pedagógica. 
2. A resolução de tais casos deverá ser orientada 
pela lei geral e em particular pelo disposto no 
Código do Procedimento Administrativo. 
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Artigo 61.º 
Entrada em vigor 

1. O Regulamento Interno do CFAE BM e as 
alterações que lhe forem posteriormente 
introduzidas entram em vigor no dia seguinte ao 
da sua aprovação, fixada em ata da reunião do 
Conselho de Diretores. 
2. Este Regulamento Interno do CFAE BM foi 
aprovado em reunião do Conselho de Diretores, 
no dia 28 de setembro de 2017. 


