
 

Regulamento do Centro de 

Formação do Conselho 

Nacional de Associações de 

Profissionais de Educação 

Física e Desporto 

 

 

 

 



 
 

Regulamento aprovado em Assembleia Geral do CNAPEF em 09/02/2021 
 

Índice Geral 

Título I – 4 

Princípios Gerais 4 

Capítulo I 4 

Objeto, Âmbito, Objetivos, Denominação, sede e Destinatários 4 

Capítulo II 7 

Autonomia, Competências, Estatutos e Parcerias 7 

Título II 10 

Capítulo III 10 

Dos Órgãos 10 

Natureza e regime dos órgãos 10 

Capítulo IV 12 

Comissão Pedagógica 12 

Capítulo V 18 

Diretor e Subdiretor 18 

Secção I 18 

Diretor 18 

Secção II 25 

Do Subdiretor 25 

Secção III 31 

Da Comissão Científica 31 

Capítulo V 33 

Do Apoio Técnico e logístico 33 

Capítulo V 34 

Do Conselho de Acompanhamento da Gestão Administrativo – Financeira 34 

Título III 36 



 
 

Regulamento aprovado em Assembleia Geral do CNAPEF em 09/02/2021 
 

Capítulo VI 36 

Da Formação 36 

Do plano de Formação 36 

Capítulo VII 37 

Dos Formadores 37 

Capítulo VIII 41 

Dos Formandos 41 

Capítulo IX 46 

Avaliação e certificação 46 

Título IV 47 

DISPOSIÇÕES FINAIS 47 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Regulamento aprovado em Assembleia Geral do CNAPEF em 09/02/2021 
 

Regulamento do Centro de Formação do CNAPEF 

Título I – 

Princípios Gerais 

Capítulo I 

Objeto, Âmbito, Objetivos, Denominação, sede e Destinatários 

 

 Artigo 1º 

Objecto 

1. O Centro de Formação do CNAPEF é a estrutura que visa promover e disponibilizar serviços 

de formação aos associados, aos docentes em geral e a outras entidades com quem o 

CNAPEF venha a estabelecer protocolos de colaboração no campo da educação e da 

formação, que se regerá pelo disposto neste regulamento. 

2. O presente Regulamento define o regime de funcionamento interno do Centro de 

Formação do CNAPEF definido por deliberação em Assembleia Geral do CNAPEF datada de 

9 de fevereiro de 2021. 

 

Artigo 2º   

Âmbito  

O Centro de Formação do CNAPEF abrange todo o território nacional historicamente definido, 

incluindo as regiões autónomas da Madeira e dos Açores, podendo realizar-se ações de 

formação contínua em locais a designar pelo CF do CNAPEF, no âmbito do presente 

Regulamento. 



 
 

Regulamento aprovado em Assembleia Geral do CNAPEF em 09/02/2021 
 

Artigo 3.º 

 Objectivos 

1.  São Objectivos centrais do Centro de Formação do CNAPEF conceber, planificar, organizar, 

operacionalizar e avaliar: 

a) eventos formativos que se enquadrem nas finalidades, princípios e objetivos definidos 

no Regime Jurídico da Formação Contínua de Educadores e Professores dos Ensino Básico 

e Secundário que se encontrar em vigor, de forma a responder às necessidades de 

formação dos docentes, com vista a contribuir para a melhoria da qualidade da educação; 

b) outros eventos de formação pedagógica, didática ou de outra ordem que deem 

resposta a necessidades formativas identificadas entre os associados do CNAPEF, 

nomeadamente nas áreas do Desporto e do Exercício e Saúde ou outras áreas que se 

revelem essenciais para os associados. 

2. São ainda objectivos prosseguidos pelo Centro de Formação: 

a) Identificar e dar resposta às necessidades manifestadas pelos Professores e Profissionais 

na área da Educação Física e Desporto; 

b) Identificar e propor áreas de formação decorrentes da investigação educacional no 

âmbito da Educação Física ou de novos desafios educativos. 

c) Estimular a partilha de conhecimentos e experiências profissionais e a sua relação 

com os resultados da investigação especializada e a intervenção na política educativa; 

d) Promover a troca de experiências (e a ligação entre os demais intervenientes) a nível da 

inovação pedagógica, da formação contínua e da problematização das práticas. 
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3. Para além dos eventos referidas no ponto anterior, o CF do CNAPEF, pode desenvolver outras 

modalidades de formação pedagógica, didática ou de outra ordem, para dar resposta a 

necessidades formativas identificadas entre os associados do CNAPEF, nomeadamente, nas 

áreas da Educação, da Educação Física e do Desporto, ou outras áreas que se revelem 

essenciais para os associados. 

 

Artigo 4.º 

Denominação 

Sob a denominação de CF DO CNAPEF – Centro de Formação do Conselho Nacional dos 

Profissionais de Educação Física e Desporto, adiante designado por CF do CNAPEF. 

 

Artigo 5.º 

Sede 

1. O CF do CNAPEF, tem a sua sede sita na Rua das Vieiras n.º 18, Urbanização Quinta da Várzea 

e do Outeiro,2830-572 Palhais, Barreiro, a qual providencia as condições de funcionamento 

necessárias à concretização dos objectivos que motivaram a sua criação e a divulgação da 

sua ação 

2. A sede do CF DO CNAPEF definida no número anterior só poderá ser alterada mediante 

deliberação da Assembleia-Geral, sob proposta da Direção do CNAPEF.  

 

Artigo 6.º 

Destinatários 
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1. O Centro de Formação do CNAPEF tem como destinatários principais os Associados das 

Associações Regionais de Profissionais de Educação Física e Desporto que integrem ou 

venham a integrar o CNAPEF. 

2. No quadro de protocolos a estabelecer com outras entidades, as ofertas formativas 

concebidas pelo Centro de Formação do CNAPEF podem ter como destinatários, outros 

docentes ou não docentes. 

 

Capítulo II 

Autonomia, Competências, Estatutos e Parcerias 

 

Artigo 7.º 

Autonomia  

1.  O CF do CNAPEF é dotado de autonomia pedagógica tal como se encontra vertido no Regime 

Jurídico da Formação Contínua. 

2. Sem prejuízo da autonomia funcional referida no número anterior, o CF do CNAPEF inscreve-

se nas orientações definidas pelos órgãos sociais do CNAPEF, devendo igualmente cumprir 

as deliberações tomadas pelos mesmos. 

3. O CF do CNAPEF atenderá às orientações do Conselho Científico-Pedagógico da Formação 

Contínua (CCPFC), do Instituto Português do Desporto e da Juventude e outras entidades 

com competência específica de gestão do Sistema de Certificação de Entidades Formadoras 

na área da Educação e do Desporto. 

4. A formação realizada pelo CF do CNAPEF assenta ainda nos seguintes princípios: 
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a) a qualificação dos agentes que intervêm na área da Educação, da Educação Física e do 

Desporto, contribuindo para colmatar necessidades de desenvolvimento identificadas ao 

nível nacional e local.  

b) autonomia científico-pedagógica na conceção e execução de modelos de formação. 

c) respeito pela equidade no acesso às ofertas de formação criadas.   

d) respeito pelas regras que definem as organizações sem fins lucrativos.  

e) equilíbrio contabilístico entre custos e receitas.  

f) promoção do desenvolvimento das Associações Profissionais representadas pelo CNAPEF, 

contribuindo para reforçar o seu papel na elevação do estatuto da Educação Física e do 

Desporto e dos profissionais que representam. 

g) e o respeito pelas regras deontológicas que deverão nortear o associativismo e a formação 

contínua das áreas da Educação, da Educação Física e do Desporto, a nível nacional e fora de 

Portugal. 

 

Artigo 8.º 

Estatuto jurídico, financeiro e administrativo 

O CF do CNAPEF depende jurídica, financeira e administrativamente do Conselho Nacional de 

Associações de Profissionais de Educação Física e Desporto (CNAPEF). 

 

Artigo 9.º 

Parcerias 
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O CF do CNAPEF, pela sua abrangência nacional, poderá desenvolver as necessárias parcerias 

com outras entidades de natureza pública ou privada para a afetação dos espaços físicos e 

virtuais necessários para concretização dos planos de ação definidos. 

 

Artigo 10º  

Competências  

1. As competências do Centro de Formação articulam-se com as da Direcção do CNAPEF e 

consistem em: 

a) Identificar as necessidades de formação dos profissionais de Educação Física e de 

Desporto que realizam a sua atividade em território português, estabelecendo as 

respetivas prioridades; 

b) Criar, dinamizar e disponibilizar as iniciativas formativas que considerar adequadas, que   

respondam às necessidades verificadas;  

c)   Promover a realização de atividades/iniciativas conducentes à consecução dos 

objetivos; 

d)  Divulgar junto dos destinatários as atividades do Centro de Formação do CNAPEF; 

   e) Elaborar planos de formação, podendo estabelecer protocolos de cooperação com 

outras entidades formadoras; 

    f)  Coordenar e apoiar projetos de inovação dos associados, em primeiro plano, docentes. 
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Título II 

Capítulo III 

Dos Órgãos 

Natureza e regime dos órgãos 

 

  Artigo 11.º 

Órgãos 

1. São órgãos do Centro de Formação do CNAPEF apenas os que constam no presente Título 

II, para efeitos da prática de atos jurídicos imputáveis à pessoa coletiva – CNAPEF – 

Conselho Nacional das Associação de Professores e Profissionais de Educação Física,  

2. Os órgãos são, nos termos do presente regulamento, singulares ou colegiais e 

permanentes, podendo adoptar o seu regimento no quadro das normas do presente 

regulamento, em conformidade com os Estatutos do CNAPEF. 

3. As deliberações dos órgãos do CF do CNAPEF que possam ter efeitos na esfera jurídica do 

CNAPEF no acréscimo de despesa devem, sob pena de nulidade, ser ratificadas pela 

Assembleia-Geral do CNAPEF. 

 

Artigo 12.º 

Suplência e impedimento 

 

1. Verifica-se um impedimento se os titulares dos órgãos estiverem ausentes das reuniões por 

os eleitos faltarem a 3 reuniões seguidas ou 6 interpoladas, sem demonstração de motivo 

atendível.  
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2.  Nos casos de ausência, falta ou impedimento do titular do órgão, cabe ao suplente 

designado no regulamento, agir no exercício da competência desse titular do órgão. 

 

Artigo 13.º 

Quórum 

 

1. Os órgãos colegiais só podem deliberar quando a maioria simples do número regulamentar 

dos seus elementos com direito a voto esteja fisicamente presente ou a participar através de 

meios telemáticos. 

 

 

Artigo 14.º 

Forma das Deliberações 

1. As deliberações são tomadas por maioria dos votos expressos. 

2. Nos termos do artigo 171.º, n.º 2 do Código Civil e em caso de empate nas votações, o  titular 

de órgão colegial que assumir a Presidência em órgão colegial tem voto de qualidade, salvo 

se a votação se tiver efetuado por escrutínio secreto. 

3. As votações são realizadas obrigatoriamente por escrutínio secreto quando as deliberações 

envolvam a apreciação de comportamentos ou das qualidades de qualquer elemento ou 

pessoa singular. 

 

Artigo 15º  

Composição orgânica 

 

São órgãos do CF do CNAPEF: 

a) A Comissão Pedagógica; 
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b)  O Director; 

c)  O Sub-Director; 

d)  A Comissão Científica; 

e)  O Conselho de Acompanhamento da Gestão Administrativo-Financeiro. 

 

Capítulo IV 

Comissão Pedagógica 

 

Artigo 16º  

Constituição 

1. A Comissão Pedagógica é um órgão colegial e tem a seguinte constituição: 

a) O Diretor do Centro de Formação, que é por inerência o Presidente da Comissão 

Pedagógica; 

b) O Sub-Diretor do Centro de Formação; 

c) O Presidente da Direcção do CNAPEF (o seu substituto legal ou quem for deliberado pela 

Direcção do CNAPEF para exercer a função delegada); 

d) 2 Representantes das Associações Profissionais de Educação Física (APEF’s) que integram o 

CNAPEF; 

e) Outros elementos a designar.  

 

2. A Comissão Pedagógica terá um mínimo de 7 e um máximo de 9 elementos, se possível, 

segundo os seguintes critérios: 

a)    Um elemento dos órgãos sociais do CNAPEF, com excepção da Assembleia-Geral; 

b)    Representação de cada ciclo de ensino; 

         c)   Representação das várias modalidades de ensino – regular ou profissional e outros; 
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    d) Dois dos elementos são obrigatoriamente representantes das Associações Profissionais de 

Educação Física (APEF’s) que integram o CNAPEF, mas que não sejam elementos 

integrantes da Direção do CNAPEF. 

 

 

Artigo 17.º 

Procedimento de designação 

Marcha do Processo 

1. O Diretor apresenta uma proposta, contendo os elementos constituintes da Comissão 

Pedagógica indicados no artigo anterior, ao Presidente da Direcção do CNAPEF. Este último 

deverá convocar reunião de Direcção no prazo de 5 dias, devendo a mesma realizar-se até 

ao 10º dia seguinte após a convocatória, para a emissão do respectivo parecer. 

2. O Diretor deverá apresentar uma proposta de lista de elementos suplentes, com o mínimo 

de 1 e um máximo de 1/3 relativamente ao número total de elementos efetivos. 

3. A Direcção do CNAPEF poderá requerer, em parecer fundamentado, a alteração de um ou 

mais elementos constantes da lista enviada pelo Diretor, dispondo o Diretor de 5 dias úteis 

para efetuar nova proposta à Direcção do CNAPEF, nos mesmos prazos do número 1 do 

presente artigo. 

4. Após deliberação, a Direcção do CNAPEF deverá requerer ao Presidente da Assembleia-

Geral a marcação de Assembleia-Geral extraordinária, onde conste na Ordem de Trabalhos 

a ratificação da proposta de elementos da Comissão Pedagógica do Centro de Formação: 

a) Deve constar como anexo, a deliberação relativa ao parecer emitido pela Direção. 
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5. A Assembleia-Geral deverá reunir em sessão extraordinária num prazo razoável, não 

devendo ultrapassar os 30 dias e deverá deliberar sobre a ratificação da proposta supra 

identificada. 

6. Se a Assembleia-Geral não ratificar a lista proposta, deverá o Diretor apresentar nova 

proposta à Direcção do CNAPEF, reiniciando o procedimento, sendo os prazos reduzidos 

para metade. 

7. Os elementos efetivos e suplentes são parte integrante da proposta apresentada pelo 

Diretor. 

8. A entrada em exercício e o fim das funções dos elementos da Comissão Pedagógica deverá 

ser registada em acta. 

 

Artigo 18.º 

Mandatos 

1. A Comissão Pedagógica exerce as suas funções por um período de três anos, renovável uma 

vez, por manifestação de interesse dos seus elementos e com a anuência vertida em 

deliberação em sede de reunião da Direção do CNAPEF.  

2. Em caso de substituição de algum dos elementos da Comissão Pedagógica, o novo 

elemento manter-se-á em funções até ao final do mandato do elemento substituído. 

 

Artigo 19.º 

Competências da Comissão Pedagógica 

1. São Competências da Comissão Pedagógica: 
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a) Emitir recomendações sobre aspetos pedagógicos e da organização do Centro; 

b) Aprovar a proposta de plano de formação, à escala anual/plurianual apresentada pelo 

Director do Centro; 

c) Acompanhar o processo de recrutamento e avaliação dos formadores do Centro 

propostos pelo Director do Centro; 

d) Aprovar os protocolos de colaboração entre o Centro e outras entidades; 

e) Aprovar serviços de apoio ao desenvolvimento das atividades do Centro, propostas pelo 

Diretor do Centro; 

f) Aprovar o regimento interno de funcionamento do Centro; 

g) Acompanhar a execução do plano de ação do Centro; 

h) Elaborar e aprovar o Plano e Orçamento do Centro; 

i) Aprovar um documento anual de auto-avaliação da atividade desenvolvida pelo Centro. 

 

Artigo 20º  

Convocação das reuniões  

1. As Reuniões da Comissão Pedagógica serão convocadas pelo Diretor. 

2. A convocatória deverá efectuar-se por escrito, contendo a respectiva Ordem de Trabalhos 

dirigida a cada membro efetivo. 

3. Poder-se-ão utilizar como meios de aviso convocatório: i) os meios telemáticos, via correio 

electrónico, ou outro meio onde a comunicação for receptícia ou ii) os meios de distribuição 

postal. 

a) Em cada convocatória, apenas poderá ser utilizado um dos meios convocatórios para a 

globalidade dos membros da Comissão Pedagógica. 
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4. A convocatória para as reuniões ordinárias deve ser enviada com antecedência mínima de 10 

dias. 

5. A convocatória para a reunião extraordinária deverá ser enviada com antecedência mínima de 

3 dias, podendo em face da urgência do assunto preterir-se o prazo do presente número 

6. No caso de convocatória onde não seja possível o cumprimento dos prazos, deverá ser 

informada a Direção do CNAPEF. 

 

Artigo 21º  

Reuniões plenárias da Comissão Pedagógica 

1. A Comissão Pedagógica reúne em plenário, ordinariamente, uma vez por trimestre. 

2. Reunirá extraordinariamente sempre que o Diretor, por imperativo da dinâmica de 

funcionamento do Centro de Formação, o entenda necessário. 

3. Poderá também reunir extraordinariamente, se tal for solicitado ao Diretor por 2/3 dos seus 

membros, devendo ser apresentada razão plausível. 

 

Artigo 22º  

Funcionamento da Comissão Pedagógica 

1. As reuniões ordinárias terão lugar na sede da associação em horário a acordar entre os 

elementos da Comissão Pedagógica. 

2. A Comissão Pedagógica só pode funcionar e deliberar com a presença da maioria dos seus 

membros.  

3. Verificando-se a inexistência de quórum, compete ao Diretor marcar nova reunião. 
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4. As reuniões são presididas pelo Diretor, ou, no seu impedimento, pelo Sub-Diretor.  

5. As reuniões da Comissão Pedagógica são secretariadas por um dos seus elementos, em 

regime de rotatividade. 

6. De cada reunião é lavrada acta, a qual, depois de aprovada, é assinada pelo presidente e pelo 

secretário em exercício. 

 

Artigo 23º 

 Organização da Comissão Pedagógica 

1. A Comissão Pedagógica pode delegar competências em grupos de trabalho para assuntos 

específicos, aprovadas em plenário. 

2.  Os grupos de trabalho serão nomeados pela Comissão Pedagógica, integrando, pelo menos 

um elemento da Direção ou de outro órgão social do CNAPEF. 

3. Os elementos da Comissão Pedagógica comprometem-se a exercer as suas funções por um 

período de três anos. 

 

Artigo 24º 

Direitos da Comissão Pedagógica 

1. Os elementos da Comissão Pedagógica têm o direito a: 

a) Exercer livre e autonomamente a sua função; 

b) Ser ressarcido dos valores das despesas inerentes a transporte/refeição/alojamento ao 

serviço do Centro, salvo as reuniões que decorrerem por via telemática, e de acordo com 

critérios pré-definidos pela Comissão Pedagógica.  
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Artigo 25.º 

Deveres da Comissão Pedagógica 

1. Os elementos da Comissão Pedagógica têm o dever de: 

a) Ser assíduos às reuniões; 

b) Ser leais aos princípios e normas orientadores do CF do CNAPEF e ao cumprimento dos 

Estatutos e do presente regulamento; 

b) Empenhar-se na prossecução dos objetivos do CF do CNAPEF; 

c) Contribuir para o bom funcionamento do CF do CNAPEF. 

 

 

Capítulo V 

Director e Sub-Diretor 

Secção I 

Diretor 

 

Artigo 26º -  

Designação do Diretor 

1. O Diretor do Centro de Formação do CNAPEF é designado em sede de Assembleia-Geral, 

mediante apreciação de candidaturas que será tramitada de acordo com o artigo seguinte. 

2. Os critérios de seleção para Diretor, são definidos pela Direção e aprovados pela Assembleia-

Geral que deverão contemplar alguns dos atributos: 

a) Ser associado, de qualquer categoria definida nos Estatutos do CNAPEF; 

b) Experiência de gestão escolar e/ou associativa; 
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c) Formação especializada ou acrescida, em área relevante; 

d) Experiência na área da docência; 

e) Formação contínua frequentada; 

f) Possuir a acreditação pelo Conselho Científico da Formação Contínua. 

3. Na impossibilidade temporária do exercício de funções do Diretor, compete ao Sub-Diretor 

assegurar o funcionamento normal do Centro, devendo ser informada a Direção do CNAPEF, no 

âmbito do cumprimento dos critérios relativas aos impedimentos e suplência presentes neste 

regulamento 

 

Artigo 27.º 

Procedimento para apresentação de candidatura 

 

1. O Candidato a Director apresenta a sua intenção de candidatura junto da Direção do 

CNAPEF, após divulgação pelo CNAPEF de abertura de vaga para o cargo, 

2. O candidato deverá apresentar uma lista construída pelo próprio e por um Sub-Diretor, que 

deve conter os seguintes elementos: 

i. Nota curricular profissional do Candidato a Diretor e a Sub-Diretor, incluindo a 

autorização para o tratamento de dados pessoais. 

ii. Requerimento dirigido ao Presidente da Direcção do CNAPEF. 

3. A Direcção poderá entrevistar individualmente os Candidatos a Diretor e Sub-Diretor. 

4. A Direcção do CNAPEF poderá requerer, em parecer fundamentado, a alteração do Sub-

Diretor, dispondo o Candidato a Director de 5 dias úteis para efetuar nova proposta à 

Direção do CNAPEF. 
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5. Se forem vários os candidatos, a Direção deliberará definitivamente sobre a Proposta de 

Candidatos seleccionada. 

6. Após deliberação, a Direção do CNAPEF deverá requerer ao Presidente da Assembleia-Geral 

a marcação de Assembleia-Geral extraordinária, onde conste na Ordem de Trabalhos a 

ratificação da proposta de Diretor e Sub-Diretor do Centro de Formação. 

7. Deve constar como anexo, a deliberação relativa ao parecer emitido pela Direcção. 

8. A Assembleia-Geral deverá reunir em sessão extraordinária num prazo razoável, não 

devendo ultrapassar os 30 dias e deverá deliberar sobre a ratificação da proposta supra 

identificada. 

9. A Assembleia-Geral poderá requerer a presença do Candidato a Diretor para a oportuna 

apresentação do perfil curricular e formativo aos Associados. 

10. Se a Assembleia-Geral não ratificar a lista proposta, o procedimento reiniciar-se-á. 

 

 

Artigo 28º  

Competências 

1. São competências do Diretor do Centro de Formação: 

a)  Representar o CF do CNAPEF; 

b)  Presidir à Comissão Pedagógica e exercer as competências previstas para estes órgãos;  

c)  Coordenar e gerir o processo de formação; 

d) Aprovar a realização de iniciativas de formação extra plano de formação; 
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e) Supervisionar a movimentação de verbas previstas para o funcionamento do Centro, 

previstas no projeto do orçamento; 

f)  Promover a identificação das necessidades de formação; 

g)  Elaborar a proposta de Plano de Formação do Centro; 

h) Assegurar a articulação com outras Entidades que atuam na área da Educação Física e 

do Desporto para criação e gestão de Ações de Formação Contínua; 

i)  Promover a organização das ações previstas do plano de formação do centro; 

j)  Promover a análise e sistematização da informação das fichas de avaliação das ações de 

formação contínua realizadas e apresentadas à Comissão Pedagógica; 

l) Propor a movimentação de verbas previstas para o funcionamento do CF do CNAPEF, 

previstas no projeto do orçamento; 

m)  Manter atualizado o regulamento do Centro; 

n)  Apresentar propostas para o apoio técnico necessário à concretização dos planos de 

formação;  

o) Dar cumprimento às decisões tomadas pela Comissão Pedagógica e aos pareceres do 

Conselho de Acompanhamento da Gestão Administrativo-Financeira e dar 

conhecimento à Comissão Pedagógica dos pareceres emitidos pela Comissão Científica. 

 

Artigo 29º 

Mandato 
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1. O Diretor exerce as suas funções por um período de três anos, renovável no final de cada 

período, que terminará sempre com cessação do mandato da Direção do CNAPEF, salvo o 

disposto no artigo 35.º n.º 8. 

2. A decisão de recondução do Diretor é tomada em Assembleia-Geral Extraordinária através 

de deliberação por qualificada, absoluta dos associados do CNAPEF não sendo permitida a 

sua recondução para um quarto mandato consecutivo. 

3. Em caso de vacatura, se o Sub-Diretor em substituição for posteriormente designado 

Diretor, o tempo que permaneceu em substituição, contar-se-á para efeitos de cálculo dos 

períodos relativos à limitação de mandatos. 

 

Artigo 30º 

Direitos do Diretor  

1. O Director do CF do CNAPEF tem o direito a: 

a) Receber ajudas de custo pelas deslocações e outras despesas de representação a que 

esteja adstrito pelas funções que desempenha no CF DO CNAPEF de acordo com critérios 

pré-definidos pela Comissão Pedagógica; 

b) Delegar funções em elementos da Comissão Pedagógica em áreas específicas; 

c) Decidir, com voto de qualidade, nas votações em caso de empate. 

 

Artigo 31.º  

Deveres do Diretor 

1. O Diretor do Centro tem o dever de: 

a) Executar livre, autónoma e responsavelmente as suas competências; 
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b) Representar o CF do CNAPEF perante os órgãos do CNAPEF; 

c) Contribuir para a estabilidade reputacional do CF do CNAPEF. 

 

Artigo 32.º  

Cessação do Mandato do Diretor 

1. O Mandato do Director pode cessar nas seguintes condições: 

a) a pedido do próprio à direção do CNAPEF produzindo efeitos até 30 dias após entrega da 

comunicação da renúncia de mandato, que produz imediatamente efeitos, a partir do 

momento que seja conhecida, ou não possa ser desconhecida, pela Direção do CNAPEF: 

i. A comunicação deve revestir a forma escrita e ser enviado por via postal registada e 

concomitantemente pode ser dado conhecimento através dos meios telemáticos mais 

expeditos. 

b) em caso de manifesto incumprimento grave das suas obrigações ou por manifesta 

desadequação da sua gestão. 

 

Artigo 33.º 

Da Exoneração do Diretor 

§ No caso de manifesto incumprimento grave das suas obrigações, ou por manifesta 

desadequação da sua gestão, o Diretor pode ser exonerado por decisão fundamentada da 

Direcção do CNAPEF, a qual deve ser obrigatoriamente ratificada pela Assembleia-Geral. 

 

Artigo 34.º 

Medida cautelar de suspensão preventiva 

Audiência de interessados 
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1.  A Direção do CNAPEF poderá suspender preventivamente, até 40 dias, o Diretor sujeito a 

procedimento disciplinar, se o exercício de funções se revelar gravemente perturbador para 

o funcionamento do CF do CNAPEF. 

2. A Direção, ou o instrutor nomeado, auscultará em sede de procedimento disciplinar, por 

escrito o Diretor do CF do CNAPEF. 

 

3. O Diretor poderá, querendo, ser auscultado pelo instrutor nomeado e elaborar a defesa. 

 

Artigo 35.º 

Procedimento para a exoneração do Diretor 

4. A Direcção do CNAPEF, ao suspender preventivamente o Diretor, terá obrigatoriamente de 

proceder à nomeação de instrutor que elaborará nota de culpa fundamentada no prazo de 

20 dias. 

5. Assistirá o direito de defesa ao Diretor que poderá, querendo, elaborar defesa escrita num 

prazo de 10 dias- 

6. O processo disciplinar deverá concluir-se em 30 dias, devendo a deliberação sobre a 

exoneração ser tomada pela Direção nos 5 dias após recepção dos documentos instrutórios. 

7. Após a Deliberação deverá a Direção requerer a convocação de Assembleia-Geral 

Extraordinária para ratificação. 

8. Perante Requerimento da Direção, o Presidente da Assembleia-Geral deverá proceder no 

prazo de 10 dias à respectiva convocação da Assembleia-Geral Extraordinária: 

a) No caso de o Presidente da Assembleia-Geral não proceder à marcação no prazo vertido no 

número anterior do presente artigo, poderá a Direção requerer a intervenção do Presidente 

do Conselho Fiscal para a respectiva marcação da Assembleia-Geral, ou a título oficioso se o 

Presidente do Conselho Fiscal tiver conhecimento do decurso do prazo. 
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9. Se a Assembleia-Geral não ratificar a Deliberação, o Diretor assumirá a plenitude das 

competências, suspendendo a contagem do tempo desde a suspensão cautelar até à 

deliberação da Assembleia-Geral, para efeitos da definição e períodos no âmbito da limitação 

de mandatos, ao abrigo do artigo 28.º 

 

Secção II 

Do Sub-Diretor 

 

Artigo 36º 

Designação do Subdiretor 

§ O Subdiretor do Centro de Formação do CNAPEF é designado pela Direcção do CNAPEF, nos 

mesmos termos em que se processa a designação do Diretor, devendo preferencialmente ser 

indicado pelo Diretor, salvo as regras procedimentais relativa à Marcha do processo, vertido os 

artigos seguintes. 

 

Artigo 37.º 

Procedimento de designação 

Marcha do Processo 

1. O Diretor apresenta o Subdirector ao Presidente da Direcção do CNAPEF que deverá convocar 

reunião de Direcção no prazo de 5 dias, devendo a mesma realizar-se até ao 10º dia seguinte 

após a convocatória, para a emissão do respectivo parecer. 

2.     O Subdiretor  deverá apresentar nota curricular adequada à função, respeitando sempre que 

possível os critérios de selecção do Diretor.  
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3.    A Direcção do CAPEF poderá requerer, em parecer fundamentado, a alteração da proposta 

para Sub-Director, enviada pelo Director, dispondo o Director de 5 dias úteis para efectuar 

nova proposta à Direcção do CNAPEF, nos mesmos prazos do número 1 do presente artigo. 

4.    Caso a Direcção do CNAPEF não aprove, em parecer fundamentado, a nova indicação para 

Subdirector, poderá aprovar de per se a indicação para Subdirector e submeter a indicação à 

Assembleia-Geral. 

5.    Após deliberação, a Direcção do CNAPEF deverá requerer ao Presidente da Assembleia-Geral 

a marcação de Assembleia-Geral extraordinária, onde conste na Ordem de Trabalhos a 

ratificação da proposta do Subdirector do Centro de Formação: 

a) Deve constar como anexo, a deliberação relativa ao parecer emitido pela Direção e 

os motivos para a eventual escolha de per se do Subdirector.  

6. A Assembleia-Geral deverá reunir em sessão extraordinária num prazo razoável, não devendo 

ultrapassar os 30 dias e deverá deliberar sobre a ratificação da proposta supra identificada. 

7. Se a Assembleia-Geral não ratificar a lista proposta, deverá o processo reiniciar-se, o 

procedimento, sendo os prazos reduzidos para metade. 

8. A posse e a cessação das funções do Sub-Director deverá ser lavrada em acta. 

 

Artigo 38.º 

Subdirector 

Competências do Subdirector 

1.   São competências do SubDirector: 
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a) Colaborar com o Diretor do Centro de Formação; 

b) Promover a organização das ações previstas do plano de formação do centro; 

c) Gerir a movimentação de verbas previstas para o funcionamento do Centro, previstas no 

projeto do orçamento; 

d) Gerir o processo de identificação sistemática e contínua das necessidades de formação; 

e) Colaborar na atualização do regulamento do Centro; 

f) Analisar e sistematizar a informação constante das fichas de avaliação das ações de 

formação contínua realizadas e apresentá-las à Comissão Pedagógica; 

g) Executar as orientações da Direcção do CNAPEF a respeito do funcionamento do Centro 

de Formação; 

h) Dar cumprimento às decisões tomadas pela Comissão Pedagógica; 

i) Assegurar a suplência do Diretor, nas suas ausências, faltas ou impedimentos, ainda que 

temporários. 

  

Artigo 39º 

Mandato do Subdirector 

1.   O Subdiretor  exerce as suas funções por um período de três anos, simultaneamente com o 

mandato do Diretor e pode ser reconduzido nos mesmos termos em que se processa a 

recondução do Diretor. 

2.   O Subdiretor  pode fazer-se representar, quando necessário, por outro elemento, e delegar 

as competências que lhe estão atribuídas, devendo ser ouvida comissão pedagógica para esse 

fim. 
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3.   Na impossibilidade temporária do exercício de funções do Subdiretor, compete ao Diretor 

assegurar as competências atribuídas ao Subdiretor  e o normal funcionamento do CF do 

CNAPEF. 

4.   O mandato do Subdiretor pode cessar, nas seguintes condições: 

a) a pedido do próprio à direção do CNAPEF produzindo efeitos até 30 dias após entrega; 

b) em caso de manifesto incumprimento das suas obrigações, ou por manifesta 

desadequação da sua gestão, por decisão fundamentada da Direção do CNAPEF, a qual 

deve ser ratificada pela Assembleia Geral. 

  

Artigo 40.º 

Direitos 

1. São Direitos do Subdirector:  

a) Serem garantidas as condições para o exercício das funções com dignidade; 

b) Delegar competências, no âmbito da autorização prévia da Comissão Pedagógica; 

c) Receber ajudas de custo pelas deslocações e outras despesas de representação a que 

esteja adstrito pelas funções que desempenha no CF DO CNAPEF de acordo com 

critérios pré-definidos pela Comissão Pedagógica. 

Artigo 41.º 

Deveres 

3. São deveres do Subdiretor  do Centro de Formação: 

a) Executar as orientações da Direção do CNAPEF a respeito do funcionamento do CF do 

CNAPEF; 
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b) Dar cumprimento às deliberações tomadas pela Comissão Pedagógica; 

c) Dar cumprimento às orientações do Diretor. 

 

Artigo 42.º 

Cessação do Mandato do Subdirector  

1. O Mandato do Subdiretor pode cessar nas seguintes condições: 

a)  a pedido do próprio: 

  i. A comunicação deve revestir a forma escrita e ser enviado por via postal registada e 

concomitantemente pode ser dado conhecimento através dos meios telemáticos mais 

expeditos. 

b) em caso de manifesto incumprimento grave das suas obrigações ou por manifesta 

desadequação da sua gestão, por decisão fundamentada da Direção do CNAPEF, a qual 

deve ser ratificada pela Assembleia Geral. 

Artigo 43.º 

Da Exoneração do Subdirector 

§ No caso de manifesto incumprimento grave das suas obrigações, ou por manifesta 

desadequação da sua gestão, o Subdirector pode ser exonerado por decisão fundamentada da 

Direção do CNAPEF, a qual deve ser obrigatoriamente ratificada pela Assembleia-Geral. 

 

Artigo 44.º 

Medida cautelar de suspensão preventiva 

Audiência de interessados 
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1.  A Direcção do CNAPEF poderá suspender preventivamente, até 60 dias, o subdirector sujeito 

a procedimento disciplinar, se o exercício de funções se revelar gravemente perturbador para 

o funcionamento do CF do CNAPEF. 

2. A Direção, ou o instrutor nomeado, auscultará em sede de procedimento disciplinar, por 

escrito o Diretor do CF do CNAPEF. 

3. O Subdiretor, querendo, ser auscultado pelo instrutor nomeado e elaborar a defesa. 

  

Artigo 45.º 

Procedimento para a exoneração do Subdirector 

1. A Direção do CNAPEF, ao suspender preventivamente o Subdireror, terá obrigatoriamente de 

proceder à nomeação de instrutor que elaborará nota de culpa fundamentada no prazo de 30 

dias. 

2. Assistirá o direito de defesa ao Subdiretor que poderá, querendo, elaborar defesa escrita num 

prazo de 15 dias- 

3. O processo disciplinar deverá concluir-se em 40 dias, devendo a deliberação sobre a 

exoneração ser tomada pela Direcção nos 5 dias após recepção dos documentos instrutórios. 

4. Após a Deliberação deverá a Direcão requerer a convocação de Assembleia-Geral 

Extraordinária para ratificação. 

5. Perante Requerimento da Direção, o Presidente da Assembleia-Geral deverá proceder no 

prazo de 10 dias à respectiva convocação da Assembleia-Geral Extraordinária 
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        a) No caso de o Presidente da Assembleia-Geral não proceder à marcação no prazo vertido 

no número anterior do presente artigo, poderá a Direcção requerer a intervenção do 

Presidente do Conselho Fiscal para a respectiva marcação da Assembleia-Geral, ou a 

título oficioso se o Presidente do Conselho Fiscal tiver conhecimento do decurso do 

prazo. 

6. Se a Assembleia-Geral não ratificar a Deliberação, o Sub-Director assumirá a plenitude das 

competências. 

Secção III 

Da Comissão Científica 

 

Artigo 46º  

Composição 

1. A Comissão Científica tem a seguinte composição: 

a) O Diretor do Centro de Formação, que preside; 

b) O Subdirector do Centro de Formação; 

c) Um máximo de outros 5 especialistas na área da Formação na Educação, da Educação Física 

e/ou do Desporto, ou noutras áreas consideradas relevantes para a concretização do plano 

de formação definido, propostos pela Comissão Pedagógica, os quais são objecto de 

ratificação pela Assembleia.Geral. 

 

Artigo 47.º  

Competências 

1. São Competências da Comissão Científica 



 
 

Regulamento aprovado em Assembleia Geral do CNAPEF em 09/02/2021 
 

a) Emitir pareceres sobre a proposta de plano de formação, à escala anual/plurianual  

apresentada pelo Director; 

b) Emitir pareceres sobre os protocolos de colaboração e as parcerias entre o CF do CNAPEF e 

outras entidades. 

c) Emitir pareceres sobre propostas de inovação no âmbito do campo de intervenção do Centro 

de Formação do CNAPEF. 

d) Os pareceres têm natureza não vinculativa, sendo necessariamente objecto de apreciação em 

sede de Comissão Pedagógica. 

 

Artigo 48º 

Reuniões da Comissão Científica 

1. A Comissão Científica reúne em plenário, ordinariamente, uma vez por semestre, e 

extraordinariamente sempre que seja convocada pelo respetivo Presidente, por sua iniciativa 

ou a requerimento de dois terços dos seus membros.  

2.  As reuniões são convocadas pelo presidente, sendo o aviso convocatório enviado por escrito, 

contendo a respectiva Ordem de Trabalhos dirigida a cada membro, com pelo menos uma 7 

dias de antecedência, excepto em situações de manifesta urgência, que justifique maior 

celeridade, casos em que a convocatória é enviada no prazo de 2 dias. 

3.  Apenas poderá ser utilizado como meio de aviso convocatório: os meios telemáticos, via 

correio electrónico, ou outro meio mais expedito onde a comunicação for receptícia. 

 

Artigo 49º 

Funcionamento 

1. As reuniões da Comissão Científica serão presididas pelo Diretor e secretariadas pelo 

Subdirector; 
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2. A comissão reunirá e deliberará, à hora marcada, se estiver presente a maioria dos seus 

membros, sobre os assuntos constantes da ordem de trabalhos ou sobre outros que venham 

a ser propostos e aceites; 

3. A Comissão Científica reunirá e deliberará trinta minutos após a hora marcada na 

convocatória, desde que esteja presente, pelo menos, um terço dos seus membros. 

4. De todas as reuniões da Comissão Científica será lavrada acta, onde constarão as 

deliberações tomadas e as declarações de voto dos membros que as requeiram e a elas 

tenham direito; 

5. Podem ser constituídas secções especializadas e/ou grupos de trabalho para a elaboração de 

estudos, pareceres e/ou relatórios, requerido pela Comissão Científica. 

6. Os grupos de trabalho serão sempre presididos pelo Diretor, SubDiretor ou outro membro da 

Comissão Pedagógica a quem tenha sido delegado pelo Diretor. 

 

Capítulo V 

Do Apoio Técnico e logístico 

 

Artigo 50.º 

Apoio Técnico e logístico 

1. O funcionamento do CF do CNAPEF é assegurado pelo Diretor e por um secretariado, podendo 

dispor de assessorias de natureza pedagógica, informática e logística. 

2. O secretariado é assegurado por recursos humanos, docentes ou não docentes, recrutados 

pelo CF do CNAPEF. 
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3. Cabe à Comissão Pedagógica do CNAPEF deliberar sobre a constituição, critérios de escolha e 

dotação das assessorias, sob proposta do Diretor, devendo ser ratificadas pela Assembleia-

Geral. 

 

Capítulo V 

Do Conselho de Acompanhamento da Gestão Administrativo – Financeira 

 

Artigo 51º  

Composição 

1. O Conselho de Acompanhamento da Gestão Administrativo-Financeira apresenta a seguinte 

Constituição: 

a) o Tesoureiro do CNAPEF; 

b) o Diretor; 

c) o Subdiretor; 

d)  Presidente do Conselho Fiscal. 

 

Artigo 52º 

Competências e procedimentos 

1. Deveres do Conselho de Acompanhamento da Gestão Administrativo-Financeira: 

a) Dar parecer vinculativo sobre o projecto do orçamento no prazo de 10 dias apresentado 

pela Comissão Pedagógica. 

b) Acompanhar a execução do orçamento sobre a atividade do Centro. 
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2. Se o parecer referido na alínea a) do número anterior for desfavorável, o Tesoureiro, que 

assume a coordenação do Conselho de Acompanhamento de Gestão Administrativo-Financeira 

deverá requerer a convocação de Assembleia-Geral Extraordinária para ratificação no prazo de 

5 dias úteis. 

3. Perante este Requerimento, o Presidente da Assembleia-Geral deverá proceder no prazo de 

10 dias à respectiva convocação da Assembleia-Geral Extraordinária 

        a) No caso de o Presidente da Assembleia-Geral não proceder à marcação no prazo vertido 

no número anterior do presente artigo, poderá o Diretor requerer a intervenção do 

Presidente do Conselho Fiscal para a respectiva marcação da Assembleia-Geral, ou a título 

oficioso se o Presidente do Conselho Fiscal tiver conhecimento do decurso do prazo. 

b) Aplicar-se-á o disposto na alínea anterior deste número, em caso de incumprimento do 

nº 3 do presente artigo, com as devidas adaptações. 

 

Artigo 53.º 

Convocatória e Funcionamento 

1. As reuniões são convocadas pelo Tesoureiro do CNAPEF, após consulta ao Diretor no sentido 

de apurar as linhas gerais do plano de formação. 

2. A convocatória deverá efectuar-se por escrito, contendo a respectiva Ordem de Trabalhos 

dirigida a cada membro efectivo. 

3. Apenas poderá ser utilizado como meio de aviso convocatório: os meios telemáticos, via 

correio electrónico, ou outro meio mais expedito onde a comunicação for receptícia. 
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4. As reuniões ordinárias terão lugar na sede da CF DO CNAPEF em horário a acordar entre os 

elementos do Conselho de Acompanhamento da Gestão Administrativa- Financeira. 

5. Assumirá a coordenação o Tesoureiro da Direcção salvo em caso de Impedimento, assumirá 

a coordenação o Presidente do Conselho Fiscal. 

6. Em caso algum o órgão colegial poderá deliberar sem o mínimo de 3 elementos 

7. As deliberações são tomadas por maioria simples, tendo o coordenador, em caso de empate, 

voto de qualidade. 

 

Título III 

Capítulo VI 

Da Formação 

Do plano de Formação 

 

Artigo 54.º 

Plano 

1. A elaboração do Plano de Formação, à escala plurianual e anual, que deverá ser 

acompanhado do respetivo orçamento, será da responsabilidade do Diretor que o 

apresentará à Comissão Pedagógica para aprovação, no último trimestre anterior ao da sua 

execução. 

2. O plano de formação deverá ser enviado após aprovação para o Conselho de 

Acompanhamento da Gestão Administrativo – Financeira para a respectiva ratificação do 

orçamento, nada obstando a que haja um trabalho conjunto na elaboração do plano e 

orçamento. 
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3. O Plano de Formação respeitará as necessidades nacionais de formação assim como as 

necessidades de formação inventariadas pelos órgãos do CNAPEF. 

4. O Plano de Formação desenvolver-se-á segundo as áreas, modalidades e acreditação de 

formação previstas por lei. 

5. As ações de formação a ser desenvolvidas pelo CF DO CNAPEF destinam-se, 

preferencialmente aos destinatários referidos no artigo 4.º. 

 

Capítulo VII 

Dos Formadores 

 

Artigo 55º  

Requisitos dos Formadores 

1. Podem ser formadores, no âmbito das áreas de formação previstas no Regime Jurídico da 

Formação Contínua, os docentes que possuam as habilitações consideradas de acordo com 

o normativo legal em vigor, estando dependente da sua acreditação junto do Conselho 

Científico-Pedagógico da Formação Contínua (CCPFC). 

2. Podem ainda ser formadores, mediante deliberação fundamentada do CCPFC, os indivíduos, 

docentes ou não docentes, possuidores de currículo relevante nas matérias sobre que incide 

a formação, quando esta se realizar nos termos do Regime Jurídico da Formação Contínua 

em vigor; 

3.  Podem ainda ser formadores, no âmbito do IPDJ,  indivíduos, docentes ou não docentes, 

possuidores de currículo relevante nas matérias sobre que incide a formação, 
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designadamente ao abrigo do Programa Nacional de Formação de Treinadores (PNFT) em 

vigor; 

4. Podem também ser formadores do Centro de Formação do CNAPEF outras pessoas que 

reúnam os critérios que a comissão pedagógica definir, para outras situações de formação 

não enquadradas pelo Regime Jurídico da Formação Contínua em vigor. 

 

Artigo 56º 

Direitos dos Formadores 

1. Aos formadores é atribuída remuneração pelas ações ministradas ou pelo serviço prestado. 

2. Os formadores podem orientar ações de formação para outras entidades formadoras, desde 

que não haja prejuízo para o exercício das suas funções no CF DO CNAPEF. 

3. Os formadores devem receber declaração da ação ministrada. 

 

 

Artigo 57.º 

Deveres dos Formadores 

 

1. São deveres funcionais dos formadores: 

a) Organizar e dinamizar as formações de acordo com o planeamento aprovado pelo CF do 

CNAPEF e entidades certificadoras nas áreas da Educação, Educação Física, Desporto e/ou 

Exercício e Saúde.  

b) Respeitar os procedimentos indicados pelo CF do CNAPEF no que tange à criação de 

disciplinas, partilha e partilha de conteúdos e informação com os formandos, partilha de 

informação acerca das características da modalidade da ação, cronograma e 
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metodologias de trabalho, recolha de materiais produzidos durante a formação, 

relatórios sobre a formação e ou outros documentos que lhes sejam solicitados e que 

contribuam diretamente para a concretização dos objetivos delineados para a formação; 

c) Verificar, atempadamente, na semana anterior ao início da ação, as condições de materiais 

e equipamentos requeridos e necessários à realização da ação; 

d) Pugnar, nas sessões da ação pela boa imagem do CF do CNAPEF, cumprindo e fazendo 

cumprir as regras deontológicas que deverão observar no âmbito do contexto de 

formação contínua; 

f)  Registar e comunicar reparos, críticas e sugestões que os formandos emitam durante a 

acção, fazendo-os chegar à Comissão Pedagógica; 

g)  Recolher no Centro de Formação, antes do início da primeira sessão, e caso haja essa 

necessidade, os materiais a fornecer aos formandos; 

h) Assinar o contrato de formação, no caso dos eventos formativos em que tal é exigido;  

i)  Respeitar e fazer respeitar o cronograma definido para a formação; 

j)  Fazer o registo do sumário e presenças, em impresso próprio; 

k)  Criar, na última sessão, um espaço dedicado à avaliação da acção; 

l) Reportar, o mais rapidamente possível, à Comissão Pedagógica, quaisquer danos ou 

deficiências em materiais ou equipamentos, para que se possa proceder à sua reparação 

ou substituição; 

m)  Fornecer ao Centro de Formação, em formato digital, no modelo fornecido pelo Centro 

de Formação, todos os materiais entregues aos formandos, os quais serão integrados no 

respetivo dossier técnico-pedagógico da formação; 

n) Verificar, no fim da ação, o dossier técnico-pedagógico da formação; 

o)  Processar a avaliação dos formandos; 
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p) No prazo máximo de 30 dias após a conclusão da ação, entregar, em formato digital e em 

papel, devidamente assinado, o relatório do formador, no modelo fornecido pelo pelo 

Centro de Formação; 

q) Entregar, em anexo ao relatório final da ação, em formato digital os trabalhos produzidos 

e os relatórios de reflexão crítica de cada um dos formandos e outros materiais 

produzidos pelo formando ou grupo de formandos. 

r)  Entregar o recibo corresponde à remuneração pelas ações ministradas ou pelo serviço 

prestado. 

 

Artigo 58º  

Avaliação dos Formadores 

1 - No final de cada formação, cada formador será objeto de uma avaliação qualitativa, tendo 

por base os seguintes parâmetros: 

a) assiduidade e pontualidade; 

b) cumprimento dos objectivos da ação; 

c) organização do dossier de formação; 

 d) relatório final da ação; 

 e) opinião dos formandos sobre o trabalho do formador expressa através da(s) ficha(s) 

de avaliação final da ação/formador. 

2. A avaliação dos Formadores é efetuada pela Diretor, ou pelo Sub-Diretor através de um 

processo de delegação de competências, sendo a mesma objeto de acompanhamento 

pela Comissão Pedagógica.  
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Artigo 59º   

Desempenho das funções de formador pelos elementos dos órgãos constituintes do Centro 
de Formação 

 

§    Os órgãos constituintes e os seus titulares do CF do CNAPEF poderão desempenhar funções 

de Formador no âmbito do plano de atividades definido, sempre que tal se justifique, e desde 

que cumpridos os critérios definidos para integrar a bolsa de formadores do Centro de 

Formação. 

 

Capítulo VIII 

Dos Formandos 

 

Artigo 60.º 

Direitos dos formandos 

1. Os direitos dos formandos são: 

a) Escolher as ações de formação que mais se adequam ao seu plano de desenvolvimento 

profissional e pessoal; 

b) Contribuir para o Plano de Formação do Centro; 

c) Obter certificação das ações de formação creditadas ou não, em que participe; 

d) Frequentar as ações de formação contínua em que tenha sido aceite a sua inscrição; 

e) Cooperar com outros formandos na constituição de equipas que desenvolvam projetos 

ou promovam actividades formativas; 

f) Obter um certificado digital das ações em que participem; 
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g) Frequentar as ações de formação desenvolvidas pelo CF do CNAPEF, desde que sejam 

associados de qualquer Associação Profissional que integre o CNAPEF, ou associados de 

qualquer outra organização que seja parte integrante de um protocolo de cooperação 

existente com o CNAPEF. 

f. Frequentar as ações de formação, a convite do CF do CNAPEF, independentemente da sua 

condição de associado de qualquer Associação Profissional que integre o CNAPEF ou de 

qualquer outra organização que seja parte integrante de um protocolo de cooperação 

existente com o CNAPEF. 

g. Serem informados, antes do início da formação, do respectivo cronograma, metodologias 

de trabalho a utilizar, tipo de participação solicitada e critérios de avaliação das ações de 

formação que irão frequentar.  

h. Poder submeter à Comissão Pedagógica, no prazo máximo de 10 dias após ter 

conhecimento da sua avaliação, um recurso devidamente fundamentado com evidências.  

i) Esse recurso não pode fundamentar-se numa comparação entre formandos e deve 

ser feito através de carta registada com aviso de recepção. A falta de 

fundamentação implica a desconsideração do objecto do recurso.  

i. Receber a decisão da Comissão Pedagógica sobre o recurso apresentado no prazo de 20 

dias úteis. 

 

Artigo 61.º 

Deveres dos Formandos 

1. O formando tem o dever de: 

a)   Custear as ações de formação contínua não financiadas, no montante determinado pela 

Comissão Pedagógica e aprovado pelo Conselho de Acompanhamento da Gestão 

Administrativo-Financeira; 
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b)   Frequentar a ação com assiduidade e pontualidade, de acordo com o disposto no Regime 

Jurídico da Formação Contínua de Professores e Legislação em vigor; 

c)   Entregar, dentro dos prazos previamente estipulados, todos os trabalhos solicitados pelo 

formador e/ou Centro de Formação; 

d)   Preencher um questionário de satisfação com finalidade de avaliação da qualidade da    

formação; 

e)     Realizar todos os trabalhos inerentes ao processo de avaliação; 

f)      Devolver os dados que lhe forem solicitados, relativos à avaliação da ação; 

g)    Utilizar com cuidado e zelar pela boa conservação dos equipamentos e demais bens que lhe 

sejam confiados para efeitos de formação; 

h)  Suportar os custos de substituição ou reparação dos equipamentos e materiais que danificarna 

ação, sempre que os danos produzidos resultem de comportamento doloso ou gravemente 

negligente. 

i) No caso de impedimento da frequência de qualquer ação de formação, os formandos 

selecionados devem comunicá-lo ao Centro de Formação, no limite, até 2 dias úteis antes da 

data agendada para a primeira sessão; 

j) No caso de desistência da frequência de qualquer ação de formação, os formandos devem 

comunicá-la, por escrito, ao Centro de Formação apresentando os respetivos motivos. Em 

caso da existência de uma taxa de inscrição na ação de formação, os valores poderão ser 

ressarcidos na sua totalidade se essa desistência for comunicada até ao limite do período de 
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inscrição. Se a comunicação da desistência for realizada após esse limite, os valores poderão 

ser ressarcidos até ao máximo de 50%; 

k) Respeitar e cumprir o Regulamento Interno do Centro de Formação do CNAPEF.  

l) Assinar o contrato de formação, no caso dos eventos formativos em que tal é exigido. 

 

Artigo 62.º 

Publicitação de produtos da formação 

§ A titularidade dos materiais produzidos pelo formando no decurso da ação de formação será 

do CNAPEF, mediante autorização expressa do formando, formalizada através de termo de 

consentimento informado que pode proceder à divulgação dos mesmos, no sítio da Internet 

ou outros meios que entenda adequados, identificando de forma inequívoca os respetivos 

autores 

 

Artigo 63º  

Condições de admissão às ações promovidas pelo Centro de Formação 

 

1. A admissão de formandos para a frequência das ações de formação do CF do CNAPEF será 

efetuada de acordo com as seguintes condições: 

a) Ser associado de qualquer umas das Associações Regionais de Profissionais de   

Educação Física e Desporto que pertencem ao CNAPEF; 

b) Pertencer ao público – alvo estabelecido para ação a que se candidata; 
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c) Apresentar a candidatura devidamente formalizada, nomeadamente com os 

comprovativos necessários e dentro dos prazos estabelecidos. 

2. Podem ainda ser admitidos para a frequência das ações de formação os candidatos que não 

sejam associados das Associações Regionais de Profissionais de Educação Física e Desporto 

que integram o CNAPEF, depois de esgotada a selecção dos formandos referidos na alínea a), 

e nos termos que vierem a ser definidos pelo regulamento interno aprovado para o efeito 

pelo CNAPEF. 

3. No processo de seleção dos formandos devem ser sempre considerados os critérios definidos 

para cada ação. 

4. A seleção para a participação nas formações desenvolvidas pelo Centro de Formação do 

CNAPEF é regulada de acordo com os seguintes critérios: 

a) Caso a formação seja realizada em parceria específica com alguma Associação Regional 

que integre o CNAPEF, poderá ser dada preferência aos associados dessa mesma 

Associação Regional, nos termos a acordar por ambas as entidades.  

b) Caso se justifique, poderão ser definidos outros critérios de seleção de formandos por 

deliberação da Comissão Pedagógica. 

 

Artigo 64º  

Comunicação da admissão às ações promovidas pelo Centro de Formação 

§ Até 4 dias úteis antes do início da ação, os formandos serão contactados, via correio eletrónico, 

e informados da seleção para a ação em que se inscreveram, assim como da data e horário da 

primeira sessão. 
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Capítulo IX 

Avaliação e certificação 

 

Artigo 65º 

 Avaliação dos Formandos e da Formação 

1. A avaliação dos formandos integrará, sempre no quadro dos objetivos definidos para iniciativa 

de formação,  uma componente formativa, apoiando o formando ao longo da iniciativa 

formativa, e uma componente sumativa, certificando o desenvolvimento de competências 

alcançado pelos formandos. 

2. Deverá ser assegurada uma avaliação individual de cada formando, tendo como referência o 

regime de avaliação aprovado para cada iniciativa formativa e os critérios específicos de 

avaliação de cada modalidade de formação definidos pela Comissão Pedagógica do Centro de 

Formação do CNAPEF.  

3. A avaliação de cada iniciativa de formação é realizada com base em dados recolhidos através 

de inquéritos a preencher pelos formandos e o relatório a apresentar pelo formador. 

4. O CF do CNAPEF procederá ao tratamento dos dados recolhidos através dos vários 

instrumentos utilizados para a avaliação dos formandos e das iniciativas de formação, 

promovendo, posteriormente, a divulgação dos resultados junto da Comissão Pedagógica. 

5. Os dados obtidos serão alvo de tratamento, análise e discussão integrando o Relatório de 

Avaliação Interna produzido pelo CF do CNAPEF.  

 

Artigo 66.º 
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Relatório Anual de Avaliação Interna 

1. O Diretor elabora um Relatório Anual de Avaliação Interna que sintetiza toda a informação 

recolhida em todas as acções e, para além disso, regista a avaliação do trabalho desenvolvido 

em todas as vertentes da actividade do CF do CNAPEF 

2. Este relatório é apresentado à Comissão Pedagógica, reunida para o efeito, para aprovação. 

3. O Relatório Anual de Avaliação Interna deverá ser parte integrante do Plano Anual de 

Atividades de Formação e ser apresentado aos Órgãos Sociais do CNAPEF para ratificação. 

 

Artigo 67º  

Certificação 

§ Só podem ser objeto de certificação as ações nas quais a participação do formando tenha 

correspondido, pelo menos, ao tempo mínimo previsto nos respetivos regimes jurídicos de 

Formação 

Título IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 68º 

Revisão do Regulamento 

1. A decisão de produzir alterações a este Regulamento Interno é da responsabilidade da 

Comissão Pedagógica, do Director do CF do CNAPEF ou da Direção. 

2. O presente regimento pode ser objeto de revisão a qualquer momento, mediante as seguintes 

condições: 
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a) A revisão do regimento interno deve constar explicitamente da convocatória da reunião 

da Comissão Pedagógica, sendo as propostas de alteração enviadas em anexo à mesma; 

b) As propostas de alteração da revisão do regimento interno, são posteriormente 

submetidas à Assembleia-Geral de modo a serem aprovadas nos termos estatutários 

similares a qualquer alteração dos Estatutos do CNAPEF.  

 

Artigo 69º 

Casos Omissos 

1. As dúvidas e os casos omissos suscitados pela aplicação do presente regulamento serão 

resolvidos pela legislação em vigor. 

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, as dúvidas e os casos omissos suscitados na 

interpretação do presente regulamento serão resolvidos por deliberação da Direcção do 

CNAPEF 

 

 

 

Artigo 70º 

Entrada em Vigor  

§ O presente Regulamento entra em vigor no dia útil seguinte ao da sua aprovação pela 

Assembleia-Geral. 


