
CAPÍTULO X – Formação do Pessoal Docente e Não Docente 

Artigo 204 – Princípios Gerais 

1. O Código do Trabalho, Lei 99/2003 de 27 de Agosto, no seu artigo 123º e 

seguintes define os princípios gerais da formação profissional e da formação 

contínua, bem como do direito à formação para todos os trabalhadores. 

2. A formação do pessoal docente e não docente, pela sua especificidade, obedece 

a regulação própria, em ordem a cumprir as definições dos Estatutos de Carreira 

específicos e os princípios gerais da Lei de Bases do Sistema Educativo. 

Artigo 205 – Competências do Agrupamento em matéria de Formação 

1. Em matérias relativas à formação do pessoal compete ao agrupamento: 

a) Inventariar necessidades e interesses de formação de pessoal docente nas 

componentes científica e pedagógico-didática, bem como necessidades de 

formação do pessoal não docente; 

b) Promover ações de formação e atualização do pessoal docente e não 

docente, integradas nas linhas orientadoras do Projeto Educativo; 

c) Incentivar os docentes a participar ativamente na inovação educacional e na 

melhoria da qualidade da educação e do ensino; 

d) Mobilizar os recursos necessários à formação contínua, através do 

intercâmbio com escolas da área e da colaboração com entidades ou 

instituições competentes. 

2. De acordo com as necessidades manifestadas pelos docentes e não docentes, 

tendo em conta o cumprimento das metas do seu Projeto Educativo, o 

Agrupamento elabora o seu Plano de Formação. 

3. O referido Plano de Formação será periodicamente reformulado e anualmente 

avaliado. 

4. O Plano de Formação do Agrupamento prevê, para além do recurso a ações 

promovidas pelo Centro de Formação de Professores da Associação de Escolas 

do Litoral à Serra, o recrutamento de formadores externos, bem como a 

constituição de uma bolsa interna de formadores, nas diferentes áreas do 

conhecimento. 



5. Os formadores integrados na referida bolsa, poderão desenvolver as ações de 

formação na componente não letiva de trabalho docente. 

6. O Agrupamento está afeto ao Centro de Formação de Professores designado por 

“Centro de Formação do Litoral à Serra”. 

Artigo 206 – Pessoal Docente 

1. De acordo com o Regime Jurídico de Formação Contínua de Professores, 

Decreto-Lei n.º 22/2014, de 11 de fevereiro, a formação contínua tem como 

objetivos fundamentais: 

a) A satisfação das prioridades formativas dos docentes do agrupamento, tendo 

em vista a concretização do seu projeto educativo e curricular e a melhoria 

da sua qualidade e da eficácia; 

b) A melhoria da qualidade de ensino, através da permanente atualização e 

aprofundamento de conhecimentos, nas vertentes teórica e prática; 

c) O desenvolvimento profissional dos docentes, na perspetiva do seu 

desempenho, do contínuo aperfeiçoamento e do seu contributo para a 

melhoria dos resultados escolares; 

d) A difusão de conhecimentos e capacidades orientada para o reforço dos 

projetos educativo e curricular, como forma de consolidar a organização e 

autonomia do agrupamento; 

e) A partilha de conhecimentos e capacidades orientada para o desenvolvimento 

profissional dos docentes; 

a) O incentivo à autoformação, à prática de investigação e à inovação 

educacional; 

b) A viabilização da reconversão profissional, permitindo uma maior mobilidade 

entre os diferentes níveis e graus de ensino e grupos de docência. 

2. As áreas de formação contínua são as seguintes:  

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. 

3. Para efeitos de preenchimento dos requisitos previstos para a avaliação do 

desempenho e para a progressão na carreira dos docentes em exercício efetivo 

de funções nas escolas do agrupamento, previstos no Estatuto da Carreira 

Docente, exige-se que a componente da formação contínua incida em, pelo 

menos, 50% na dimensão científica e pedagógica e que, pelo menos, quatro 

quintos da formação sejam acreditados pelo CCPFC. 

4. As ações de formação contínua abrangem as seguintes modalidades: 

a) Cursos de formação; 

b) Oficinas de formação;  

c) Círculos de estudos;  

d) Ações de curta duração. 

5. 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. 

6. A dispensa do docente, para formação, deverá ser concedida e usufruída durante 

a componente não letiva, e só excecionalmente poderá ser autorizada na 

componente letiva, desde que sejam garantidas as atividades registadas no 

horário do docente, nos termos da Portaria n.º 345/2008, de 30 de abril. 

7. No contexto relativo ao processo de avaliação docente, a formação profissional ao 

longo da vida assume analogamente um papel preponderante conforme o 

disposto, nos artigos 37.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 41/2012, de 21 de fevereiro. 

8. Também o Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro, contempla a 

formação como fator fulcral no desenvolvimento e avaliação de um docente, sendo 

que o art.º 3.º (princípios orientadores), ponto 3, prevê que a aplicação do sistema 

de avaliação de desempenho regulado no Estatuto da Carreira Docente e no 

referido Decreto Regulamentar deve permitir: 



a) Identificar o potencial de evolução e desenvolvimento profissional do docente; 

b) Diagnosticar as respetivas necessidades de formação, devendo estas ser 

consideradas no plano de formação anual do agrupamento, sem prejuízo do 

direito a autoformação. 

9. As perspetivas de desenvolvimento profissional do docente e as exigências da 

função exercida devem estar associadas à identificação das necessidades de 

formação e ter em conta os recursos disponíveis para esse efeito, com vista à 

elaboração do seu Plano de Desenvolvimento Pessoal e Profissional. 

Artigo 207 – Pessoal Não Docente 

1. No que diz respeito à formação do pessoal não docente dos estabelecimentos 

públicos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, a Lei n.º 12-

A/2008, de 27 de fevereiro, considera que “a entidade empregadora deve 

contribuir para a elevação do nível de produtividade do trabalhador, 

nomeadamente proporcionando-lhe formação profissional”. 

2. A formação contínua do pessoal não docente prossegue os objetivos 

estabelecidos no artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 50/98, de 11 de março, e ainda: 

a) A melhoria da qualidade dos serviços prestados à comunidade escolar; 

b) A aquisição de capacidades e competências que favoreçam a construção da 

autonomia do agrupamento e do respetivo projeto educativo; 

c) A promoção na carreira dos funcionários, tendo em vista a sua realização 

profissional e pessoal. 

3. A formação inicial para a carreira de assistente de ação educativa está prevista 

em anexo ao já citado Decreto-Lei. 

4. A formação pode ser organizada em módulos, que correspondam a módulos da 

formação inicial ou da formação contínua. 

5. A formação apenas pode assumir as modalidades de cursos de formação ou 

módulos capitalizáveis de cursos de formação. 

6. A formação contínua é obrigatoriamente ponderada em concursos de acesso. 

 


