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Preâmbulo 

Nos termos do decreto-lei 212/2015, de 29 de Setembro, diploma da criação da escola, um 

dos objetivos da Escola Portuguesa de Díli (EPD) é constituir-se “(…) como centro de 

formação contínua de professores e centro de recursos.” (alínea h), n.º 1 do art.º 3.º). 

Nesse contexto, o mesmo diploma consagra no seu artigo 4.º, que constituem princípios de 

atuação da escola, entre outros, “a prestação de apoio à formação de pessoal docente e 

não docente e à comunidade” e o apoio “(…) à cooperação portuguesa na área da educação 

e formação”.  

Constitui assim, o Centro de Formação da Escola Portuguesa de Díli, um espaço de 

importância fundamental, quer na promoção e difusão da língua e cultura portuguesa, quer 

no aprofundamento das relações de cooperação, também no domínio da educação e da 

formação com a comunidade timorense e com as entidades e organismos educativos de 

Timor, quer ainda na melhoria da qualidade do ensino e das aprendizagens da escola, 

apoiada na formação dos seus recursos humanos.  

Como é referido no documento “Uma Estratégia Visando o Futuro”, o qual consagra a 

estratégia a seguir pelo Centro de Formação num futuro próximo e recentemente aprovado 

pelo Diretor da EPD: 

“O Centro de Formação da Escola Portuguesa de Díli (CFEPD) deverá, em 

primeiro lugar, ter como referência o Projeto Educativo da Escola, 

nomeadamente, o definido como vetores estratégicos da sua ação e nas 

prioridades para o quadriénio 16 20. Neste contexto, importa ter como 

referência, não só, os vetores relacionados com os “Resultados” (académicos, 

sociais e reconhecimento pela comunidade), com a “Prestação do Serviço 

Educativo” (planeamento e articulação, práticas de ensino e monitorização e 

avaliação das aprendizagens) e com a “Liderança e Gestão” (liderança e 

gestão), mas também as prioridades estabelecidas para o respetivo quadriénio, 

nomeadamente, a “Cooperação institucional e parcerias”, o Ensino, a 

Aprendizagem, a Vertente Social (aluno, família, comunidade) e a “Formação 

Profissional do Pessoal Docente e Não Docente”.  

Neste sentido, o CFEPD deverá procurar num futuro próximo, apresentar um 

quadro de atuação e intervenção em espaços diversos, quer na continuidade do 

trabalho já realizado no quadro interno da Escola Portuguesa de Díli, quer num 

quadro externo de colaboração e cooperação com organizações educacionais 

locais ou projetos articulados entre entidades portuguesas e timorenses.” 

O presente regulamento não dispensa a leitura, nem substitui a aplicação da legislação 

aplicável às diferentes matérias relativas à formação contínua de docentes e não docentes. 
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CAPITULO I – SEDE E DEFINIÇÃO 

 

1. A sede do Centro de Formação da Escola Portuguesa de Díli situa-se na rua 12 de 

novembro, Balide - Santa Cruz – Díli, Timor Leste.  

2. O CFEPD é a estrutura de apoio à formação e ao desenvolvimento profissional do 

pessoal docente, não docente e da comunidade educativa da escola. 

CAPITULO II – OBJETIVOS E COMPETÊNCIAS 

 

1. São objetivos do Centro de Formação da Escola Portuguesa de Díli (CFEPD):  

a) Responder às prioridades formativas dos docentes e não docentes da Escola 

Portuguesa de Díli (EPD) e dos professores de Instituições educativas locais ou 

integradas em projetos luso-timorenses; 

b) Responder às necessidades sentidas pela escola ao nível da formação dos seus 

recursos humanos, tendo em conta as prioridades do projeto educativo da 

escola; 

c) Desenvolver uma formação centrada nos contextos educativos da escola, 

orientando-a para as necessidades diagnosticadas; 

d) Estabelecer relações de intercâmbio e cooperação com instituições e 

organismos timorenses e projetos luso-timorenses, relacionados com a área da 

educação e formação; 

e) Promover e divulgar a língua portuguesa, através de ações visando a 

comunidade escolar e educativa. 

f) Valorizar experiências pedagógicas de forma a aprofundar a reflexão sobre as 

práticas e a formação;  

g) Proporcionar o desenvolvimento profissional dos docentes, na perspetiva do 

seu desempenho, do contínuo aperfeiçoamento e do seu contributo para a 

melhoria dos resultados escolares;  

2. Compete ao CFEPD:  

a) Identificar as necessidades de formação, estabelecendo as respetivas 

prioridades a considerar na elaboração do seu plano de formação; 
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b) Promover as ações de formação contínua nas diferentes modalidades de 

formação que correspondam às necessidades detetadas;  

c) Promover a formação de curta duração, certificadas pelo Diretor da EPD; 

d) Coordenar, em colaboração com o órgão de direção da EPD, o estabelecimento 

de acordos, protocolos ou parcerias com instituições educativas locais e 

projetos luso-timorenses, no âmbito da educação e formação; 

e) Promover o estabelecimento de redes de colaboração com outros Centros de 

Formação e outras entidades formadoras portuguesas; 

f) Garantir a qualidade da formação através de processos de autoavaliação;  

g) Colaborar, no âmbito da formação dos recursos humanos, com os serviços da 

tutela. 

CAPITULO III – ESTRUTURAS DE DIREÇÃO E GESTÃO                                                                             

 

1. O CFEPD tem como órgão de direção e gestão: 

a) O Coordenador do Centro de Formação; 

b) A Comissão Pedagógica. 

 

2. São atribuições do Coordenador do Centro de Formação: 

a) Gerir a atividade pedagógica e organizativa do CFEPD; 

b) Representar o CFEPD nas tarefas e funções que o exigirem; 

c) Presidir à Comissão Pedagógica; 

d) Coordenar a identificação das prioridades de formação na EPD e colaborar 

nessa identificação nas Instituições suas parceiras; 

e) Promover as ações de formação que respondam às prioridades definidas; 

f) Elaborar o Plano Anual de Atividades, incluindo o Plano de Formação interno e 

externo, tomando em conta as necessidades de formação diagnosticadas e os 

protocolos de cooperação estabelecidos com entidades e organizações 

educativas portuguesas, timorenses ou outras; 

g) Coordenar a bolsa de formadores internos;  

h) Organizar e acompanhar a realização das ações de formação previstas nos 

planos de atividades e de formação; 

i) Promover iniciativas de formação de formadores, através do estabelecimento 

de redes; 
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j) Preparar os acordos, protocolos ou parcerias de colaboração com entidades e 

organizações educativas portuguesas, timorenses ou outras, os quais serão 

aprovados superiormente; 

k) Desenvolver as ações conducentes à identificação de potenciais formadores, 

com vista ao alargamento da bolsa de formadores do CFEPD; 

l) Propor superiormente a aquisição de serviços a formadores externos; 

m) Promover atividades que assegurem a promoção, divulgação e o ensino da 

língua portuguesa; 

n) Elaborar propostas com vista à obtenção de autorização superior para a 

aquisição de serviços e materiais necessários à concretização do Plano de 

Formação e o Plano Anual de Atividades; 

o) Zelar pela aplicação de critérios de rigor e adequação da aplicação dos 

critérios de avaliação dos formandos pelos diferentes formadores internos e 

externos; 

p) Desenvolver mecanismos de avaliação da ação do CFEPD;  

q) Elaborar o projeto de orçamento anual do CFEPD, visando obter aprovação 

superior; 

r) Cumprir com outras obrigações legalmente estabelecidas; 

s) Elaborar o relatório anual de formação e de atividades. 

 

3. A Comissão pedagógica tem a seguinte composição: 

a) O Coordenador do Centro de Formação que preside; 

b) Um elemento da Direção da EPD; 

c) Um professor designado pelo Diretor da EPD; 

d) Podem ainda integrar a Comissão Pedagógica professores da EPD designados 

pelo Diretor da EPD, por proposta do Coordenador do Centro. 

 

4. São atribuições da Comissão Pedagógica: 

a) Participar na definição das linhas orientadoras e das prioridades para a 

elaboração dos planos de formação e de atividades;  

b) Colaborar na identificação das necessidades de formação do pessoal docente e 

não docente;  

c) Acompanhar a execução e desenvolvimento do plano de formação e do plano 

de atividade;  
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d) Elaborar a proposta do regulamento interno do CFEPD;  

e) Propor a organização de ações de formação de curta duração;  

f) Apresentar propostas para o recrutamento e seleção dos formadores da bolsa 

interna, bem como de outros formadores cuja colaboração seja relevante;  

g) Avaliar o impacte da formação na escola. 

5. A Comissão Pedagógica reúne ordinariamente por convocatória do Coordenador 

do Centro. 

CAPITULO IV – ORGANIZAÇÃO DA FORMAÇÃO 

 

1. A organização da formação do CFEPD consubstancia-se no conteúdo do seu Plano de 

Formação, enquanto instrumento estratégico de planificações das ações de 

formação a desenvolver para o pessoal docente e não docente. 

 

2. O Plano de Formação tem uma vigência anual e deve ser aprovado no início de cada 

ano letivo, podendo ser integradas no plano de formação fora daquele prazo as 

ações de formação consideradas pertinentes. 

 

3. O plano de formação apresenta obrigatoriamente as condições relativas à 

realização de cada ação de formação, nomeadamente: a) título da ação; b) registo 

de acreditação; c) modalidade; d) objetivos e conteúdos; e) duração; f) 

identificação do(s) formador(es); g) destinatários; h) condições de frequência; i) 

avaliação. 

 

4. O plano de formação ou as ações podem ser apoiados por programas de 

financiamento.  

 

5. O Centro de Formação pode estabelecer protocolos de colaboração de caráter 

pontual ou duradouro com entidades públicas, particulares ou cooperativas, tendo 

em vista a viabilização das ofertas de formação. 
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CAPITULO V – AÇÕES DE FORMAÇÃO 

 

Constituem modalidades de formação do CFEPD, as previstas no art.º 6.º do decreto-lei n.º 

22/2014, de 11 de fevereiro: 

  

a) Cursos de Formação;  

b) Oficinas de Formação;  

c) Círculos de Estudo;  

d) Ações de curta duração; 

e) Estágio; 

f) Projeto. 

CAPITULO VI – AÇÕES DE FORMAÇÃO - AVALIAÇÃO 

 

1. O CFEPD, enquanto entidade formadora, é responsável pela avaliação das ações 

de formação acreditadas pelo CCPFC que realiza, nos termos previstos no 

despacho n.º 4595/2015, de 6 de maio. 

 

2. As ações de formação contínua são avaliadas pelos formandos, pelo formador e 

pela entidade formadora, de modo a permitir a análise dos objetivos definidos e 

a sua relevância para a melhoria do ensino e dos resultados escolares dos 

alunos, para o desenvolvimento profissional dos docentes e para a melhoria 

organizacional da escola. 

 

3. A avaliação das ações de formação tem por base: 

a) A adequação às prioridades de formação definidas; 

b) O funcionamento da ação de formação; 

c) Os resultados alcançados; 

d) Os impactes a registar. 

 

4. Ao CFEPD cabe, relativamente à avaliação das ações de formação: 

a) Elaborar os instrumentos e os critérios de avaliação em cada uma das 

modalidades de formação previstas no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 22/2014, 

de 11 de fevereiro; 

b) Proceder ao tratamento dos dados recolhidos;  
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c) Promover a divulgação dos respetivos resultados;  

d) Utilizar os resultados como elementos de regulação e melhoria da formação. 

  

5. A avaliação dos formandos orienta-se por princípios de rigor e transparência, 

sendo obrigatória no início de cada ação de formação a divulgação aos 

formandos, dos instrumentos, processos e critérios utilizados. 

 

6. 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. 

 

7. 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. 

 

8. A avaliação a atribuir aos formandos é expressa numa classificação quantitativa 

na escala de 1 a 10 valores. 

 

9. A escala de avaliação prevista no número anterior tem como referência 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. 

 

10. A responsabilidade final da avaliação cabe à entidade formadora, mediante 

proposta escrita e fundamentada do formador. 

 

11. O CFEPD emite certificados das ações de formação contínua que ministra, desde 

que se encontrem satisfeitas as condições de frequência e de aproveitamento 

previamente definidas. 
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12. Não podem ser objeto de certificação as ações nas quais a participação do 

formando seja inferior a dois terços da duração da respetiva ação de formação. 

 

13. 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 e a 

correspondente menção a atribuir a cada formando. 

 

CAPITULO VII – AÇÕES DE FORMAÇÃO DE CURTA DURAÇÃO 

 

1. São consideradas Ações de Curta Duração (ACD), nos termos do disposto no 

Despacho n.º 5741/2015, de 29 de maio, as atividades de formação que, nos termos 

deste regulamento, 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 horas e máxima de 6 horas;  

c) Tenham uma relação direta, científica ou pedagógica, com o exercício 

profissional dos docentes;  

d) Sejam realizadas com manifestação de rigor e qualidade científica e 

pedagógica. 

2. O reconhecimento da participação em ACD que incidam sobre temas científicos ou 

pedagógicos, exige uma relação direta com os conteúdos científicos integrados nos 

curricula do grupo de recrutamento ou de lecionação do docente, relevância 

pedagógica e didática para a prática docente, relevância para o exercício de cargos 

e funções fundamentais para a vida da escola e sucesso educativo dos alunos. 

 

3. A competência para o reconhecimento da formação contínua na modalidade de ACD 

cabe ao Diretor da EPD, como é referido na alínea c), n.º 2 do capítulo II do 

presente regulamento. 

CAPITULO VIII – BOLSA DE FORMADORES 

1. Os formadores do CFEPD podem ser internos e externos. 

 

2. A bolsa de formadores internos é constituída por docentes acreditados pelo 

CCPFC a prestar serviço na EPD. 
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3. A atividade dos formadores internos é contemplada na componente letiva de 

estabelecimento do horário dos docentes.  

 

4. Aos formadores internos que orientem ações de formação do plano de formação 

do CFEPD aplica-se o referido no despacho conjunto SEAEP e SEAE, datado de 

31.12.2016 relativamente à avaliação dos formadores internos. 

 

5. O formador pode ser remunerado pelas ações de formação previstas, quando 

esteja em causa a acumulação de funções públicas.  

 

6. Para efeitos de cumprimento do plano de formação, o CFEPD pode recorrer ao 

serviço de formadores externos. 

 

7. Consideram-se formadores externos os formadores acreditados pelo CCPFC, que 

não estejam a prestar serviço na EPSTD. 

 

8. O CFEPD pode recorrer ao serviço de formadores externos quando: 

 

a) Não existam na bolsa de formadores internos na escola formadores com 

perfil considerado adequado às necessidades de formação;  

 

b) Em presença de programas da iniciativa dos serviços centrais do Ministério 

da Educação que envolvam formadores detentores de perfil profissional 

específica.  

 

9. Os custos da formação, a existir, são suportados pelo Orçamento da EPD, 

através da aprovação do orçamento do CFEPD. 

 

CAPITULO IX – FORMANDOS 

 

1. São considerados formandos o pessoal docente e não docente a prestar serviço na 

EPD. 
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2. São considerados igualmente formandos, os participantes nas ações de formação 

previstas no Plano de Formação do CFEPD, no âmbito dos acordos, protocolos ou 

parcerias celebrados com as instituições e organismos educacionais, tal como 

referido na alínea d) do n.º 2 do Capitulo II do presente regulamento. 

3. Constituem direitos dos formandos: 

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 pela escola;  

b) Apresentar propostas para elaboração do plano de formação do centro a que 

pertence;  

c) Cooperar com a escola e com os outros formandos no desenvolvimento de 

projetos de melhoria das práticas pedagógicas;  

d) Obter um certificado de conclusão da formação realizada.  

4. Constituem deveres dos formandos:  

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;  

c) Promover o bom relacionamento e a cooperação entre todos os formandos; 

d)  Partilhar com os outros formandos a informação, os recursos didáticos e os 

métodos pedagógicos, no sentido de difundir as boas práticas;  

e) Cumprir com os deveres de pontualidade e de assiduidade.  

 

CAPITULO X – FORMAÇÃO NO PLANO EXTERNO 

 

1. No Plano Externo o CFEPD estabelecerá e aprofundará as parcerias com as 

Instituições educativas locais ou integradas em projetos luso-timorenses que se 

revelem necessárias para alcançar os objetivos definidos no presente regulamento, 

nomeadamente, a promoção e divulgação da língua portuguesa e a cooperação 
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relativamente à formação que responda às prioridades diagnosticadas nessas 

instituições. 

 

2. As modalidades de cooperação e colaboração com as instituições educativas 

referidas no número anterior, entre outras, poderão ser as seguintes: 

a) Realização de Estágios Profissionais; 

b) Frequência das ações e atividades constantes no Plano de Formação do CFEPD; 

c) Organização colaborativa de ações e atividades de formação específica para a 

formação dos recursos humanos das diferentes entidades e projetos; 

d) Colaboração na organização de ações, atividades, “Workshops” por parte das 

organizações educacionais locais. 

 

CAPITULO XI - ORÇAMENTO 

 

Nos termos definidos na alínea q) do n.º 3 do Capitulo III do presente regulamento, cabe ao 

Coordenador do CFEPD a responsabilidade pela elaboração do orçamento anual do CFEPD, 

visando obter aprovação superior. 

 

CAPITULO XII – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

O presente regulamento é objeto da aprovação por despacho interno do Diretor da EPD-

CELP e entra em vigor no dia seguinte à sua aprovação. 

 

 

 

A Comissão Pedagógica 

 


