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Capítulo I 

Secção I 

Identificação 

 

Artigo 1.º 

Entidade Formadora 

1. A acreditação da Entidade Formadora da Escola Básica Integrada de Capelas foi realizada de 

acordo com o disposto no artigo 235.º do Estatuto da Carreira Docente na Região Autónoma 

dos Açores, na redação que lhe foi dada pelo Decreto Legislativo Regional n.º 25/2015/A, de 

17 de dezembro (que altera o Estatuto do Pessoal Docente da Educação Pré-Escolar e dos 

Ensinos Básico e Secundário na Região Autónoma dos Açores). 

2. À Entidade Formadora da Escola Básica Integrada de Capelas (EBIC), adiante designada por 

EFEBIC, foi atribuído o registo de acreditação DRE Açores/ENT-RENOV/005/2020. 

3. A acreditação é válida até 08 de julho de 2023. 

4. A Entidade Formadora da EBIC utiliza a sigla EFEBIC. 

 

Artigo 2.º 

Sede e âmbito 

1. A EFEBIC tem a sede na Escola Básica 2,3 de Capelas. 

2. A EFEBIC compreende todos os estabelecimentos de educação e ensino da EBIC. 

 

Artigo 3.º 

Contactos   

1. O contacto será feito através do email cf.ebi.capelas@edu.azores.gov.pt ou diretamente 

com os elementos da comissão coordenadora da EFEBIC. 

 

 

 

 

 

mailto:cf.ebi.capelas@edu.azores.gov.pt
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Secção II 

Princípios fundamentais 

  

Artigo 4.º 

Objetivos 

1. Constituem objetivos fundamentais da EFEBIC: 

a) Valorizar e rentabilizar os recursos humanos existentes para o desenvolvimento 

profissional do pessoal docente e para a comunidade educativa em geral; 

b) Melhorar a qualidade do ensino e dos resultados escolares, dando enfoque na formação 

contínua; 

c)  Dignificar o ensino; 

d) Incentivar a formação, a prática de investigação e a inovação educacional; 

e) Promover formação de pessoal docente, não docente e encarregados de educação, 

visando a melhoria da qualidade do ensino/aprendizagem, a construção da autonomia e 

a eficácia do funcionamento da organização escolar;  

f) Responder às necessidades de formação apresentadas pela comunidade educativa;  

g) Fomentar o intercâmbio e a divulgação de experiências pedagógicas;  

h) Apoiar os docentes nas suas principais necessidades, sejam elas científicas ou 

pedagógicas; 

i) Adaptar a formação dos professores aos desafios sociais atuais e às mudanças 

emergentes das reformas do sistema educativo; 

j) Valorizar os percursos, as experiências e os saberes dos docentes, no sentido da 

sua valorização profissional que deverá, necessariamente, refletir-se na qualidade das 

suas práticas profissionais. 

 

Artigo 5. ° 

Deveres da Entidade Formadora 

1. A EFEBIC deverá: 

a) Promover diferentes modalidades de formação: Cursos de formação, Ações de curta 

duração, Seminários, Oficinas de Formação, Estágios, Projetos, Círculos de estudos e Boas 

Práticas Formativas; 
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b) Planear, organizar e executar o plano de formação trienal, considerando o Plano de 

Promoção do Sucesso Escolar da EBIC, previamente aprovado em Conselho Pedagógico;  

c) Convidar/Selecionar formadores, confirmando a sua identificação, seus currículos e 

comprovativos da certificação profissional, nos casos em que legalmente são exigidos;  

d) Criar uma bolsa de formadores responsáveis pelo desenvolvimento dos planos anuais de 

formação; 

e) Elaborar e submeter os processos de certificação e de acreditação à direção regional 

competente em matéria de educação; 

f) Indicar os recursos didáticos, materiais audiovisuais e outros apoios existentes e 

disponíveis para a formação;  

g) Fazer o acompanhamento, a avaliação e a reflexão sistemática e contínua das formações 

promovidas; 

h) Supervisionar o sistema, as normas e os trabalhos/relatórios ou outros documentos 

produzidos para avaliação dos formandos, os sumários das formações, a classificação dos 

formandos; 

i) Elaborar fichas de registo ou folhas de presença de formandos e formadores;  

j) Promover a avaliação dos formandos pelos formadores e a avaliação final da formação 

pelo formador, pelos formandos e pela EFEBIC; 

k) Emitir certificados das formações ministradas, desde que se encontrem satisfeitas as 

condições de frequência e de aproveitamento previamente definidas e divulgadas; 

l) Emitir declarações comprovativas para o formador, quando solicitado; 

m) Divulgar o plano de formação para cada ano civil;  

n) Elaborar, no final de cada ano civil, o relatório circunstanciado da execução do seu plano 

de formação, contendo os seguintes dados: ações de formação oferecidas indicando as 

suas características identificativas, nomeadamente Entidade Formadora, formandos, 

destinatários, data e local da realização, modalidade e duração da ação, tema e programa, 

créditos e formas de avaliação e enviar à direção regional competente em matéria de 

educação. 
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Seção III 

Órgãos coordenadores do centro de formação, estatuto e funções 

 

Artigo 6.º 

Órgãos 

1. São órgãos da EFEBIC a comissão coordenadora, cujo mandato é de um ano e cessa com a 

nomeação da nova equipa. 

 

Artigo 7.º 

Composição dos órgãos 

1. A comissão coordenadora é constituída por:  

a) 1 Coordenador;  

b) 1 Coordenador-adjunto; 

c) 1 Elemento do Conselho Executivo.  

2. A comissão coordenadora da EFEBIC será apoiada por um assistente técnico. 

3. A comissão coordenadora da EFEBIC é representada pelo Presidente do Conselho Executivo 

no Conselho Pedagógico. 

 

Artigo 8.º 

Estatuto do coordenador e do assistente técnico 

1. O coordenador e o coordenador adjunto da EFEBIC poderão ser qualquer elemento do corpo 

docente, ou não docente, obrigatoriamente, do quadro de nomeação definitiva da escola. 

2. Será atribuída aos coordenadores afetos à EFEBIC a componente não letiva do respetivo 

horário, para gestão da entidade que representam. 

3.  O assistente técnico é um funcionário dos serviços administrativos designado pelo Conselho 

Executivo.  

4. A nomeação dos membros da comissão coordenadora do Centro é da responsabilidade do 

Conselho Executivo.  
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Artigo 9.º 

Funções da Comissão Coordenadora da EFEBIC 

1. São funções da comissão coordenadora: 

a) Assegurar o integral cumprimento do presente normativo; 

b) Elaborar, coordenar e gerir o plano de formação; 

c) Divulgar as ações de formação contínua, referindo as condições de frequência e de 

avaliação dos formandos, bem como os créditos a atribuir, caso sejam acreditadas; 

d) Promover a articulação de projetos a desenvolver pela unidade orgânica em colaboração 

com outros parceiros integrados ou não no sistema educativo; 

e) Assegurar a articulação com outros estabelecimentos de ensino, tendo em vista a 

preparação, orientação e gestão de ações de formação contínua;  

f) Identificar as necessidades de formação da unidade orgânica;  

g) Gerir o processo de inscrição e seleção de formandos; 

h) Decidir sobre recursos e reclamações apresentados por formandos;  

i) Aprovar o orçamento apresentado pelo Conselho Executivo;  

j) Avaliar o plano de formação e as atividades desenvolvidas;  

k) Propor o orçamento para cada ano civil; 

l) Proceder ao atendimento e à informação dos utentes;  

m) Organizar e manter atualizada a documentação relativa à formação; 

n) Acompanhar o desempenho das ações de formação da responsabilidade de outras 

entidades de formação e de que a escola é promotora; 

o) Decidir sobre a suspensão e/ou cancelamento de ações de formação; 

p) Elaborar o relatório circunstanciado da execução do plano; 

q) Decidir, em primeira instância, sobre omissões do presente regimento.  

2. Compete ao coordenador:  

a) Representar a EFEBIC; 

b) Presidir às reuniões da Comissão Pedagógica; 

c) Coordenar o processo de formação contínua dos professores da escola; 

d) Coordenar a equipa da EFEBIC; 

e) Delegar as funções que entenda pertinentes. 

3. Compete ao coordenador adjunto:  

a) Colaborar com o coordenador nas tarefas inerentes à entidade formador; 
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b) Substituir o coordenador nas suas faltas e impedimentos; 

c) Desempenhar as funções delegadas pelo coordenador. 

4. Compete ao assistente técnico: 

a) Prestar apoio técnico ao centro de formação; 

b) Proceder ao atendimento e à informação dos utentes da EFEBIC (inscrições, pagamentos, 

certificados, entre outras); 

c) Organizar e manter atualizada a documentação relativa à formação; 

d) Assegurar a organização do material e equipamento necessários à realização das ações 

de formação; 

e) Organizar e manter atualizado o inventário do material não duradouro; 

f) Executar outras tarefas no âmbito da formação, de que seja expressamente incumbido. 

 
 
 
 

Secção IV 

Recursos financeiros e físicos 

 

Artigo 10.º 

Recursos e Gestão financeira 

1. O Centro de Formação não dispõe de autonomia financeira, sendo seus recursos financeiros 

os alocados pelo orçamento da EBIC, bem como as receitas resultantes do pagamento de 

taxas, emolumentos ou outros, diretamente correlatos com as funções. 

  

Artigo 11.º 

Recursos físicos da EFEBIC 

1. Os recursos do centro de formação serão os disponibilizados pela EBIC. 

2. As instituições que colaborarem com o EFEBIC poderão beneficiar dos recursos da EBIC. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Regimento Interno da Entidade Formadora da EBI de Capelas - EFEBIC 

 

8  
 

 

Capítulo II 

 

Secção V 

Formandos 

 

Artigo 12.º  

Direitos dos formandos 

1. Constituem direitos dos formandos: 

a) Selecionar as ações de formação de acordo com os seus interesses e necessidades 

profissionais manifestados;  

b) Ser dispensado, sem qualquer outro formalismo, de marcar presença e cumprir horário 

na escola nos dias de interrupção letiva em que se encontre a fazer formação em horário 

pós-laboral.  

c) Receber certificado de aproveitamento das ações de formação acreditadas desde que, 

cumulativamente seja assíduo, nos termos da legislação em vigor, e obtenha 

aproveitamento, em resultado da avaliação específica de cada ação; 

d) Receber declaração de participação das ações não acreditadas em que participe; 

e) Receber declaração de cancelamento, numa ação de formação que não se realize, por 

motivo de força maior por parte do(s) formador(es)/Entidade Formadora; 

f) Receber declaração de falta de vaga, caso não seja selecionado para ações de formação 

da EFEBIC; 

g) Frequentar gratuitamente as ações de formação obrigatórias, sem prejuízo do pagamento 

de taxas ou emolumentos devidos por pré-inscrição, inscrição, emissão de certificados e 

declarações, ou outros afins; 

h) Apresentar reclamação, por escrito e fundamentada, ao coordenador da EFEBIC sobre 

qualquer aspeto inerente à formação, tal como o disposto no ponto 1 do artigo 17.º. 

     

Artigo 13.º  

Deveres dos formandos 

1. Constituem deveres dos formandos:   

a) Ser assíduo e pontual; 
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b) Realizar as atividades propostas pelos formadores; 

c) Participar nas atividades propostas de forma empenhada; 

d) Cumprir os prazos estabelecidos para a entrega dos trabalhos; 

e) Conhecer e cumprir o regimento interno da EFEBIC; 

f) Proceder ao pagamento de taxas ou emolumentos referidos na alínea g) do artigo 12.º, à 

exceção dos formandos que dinamizem formação na EFEBIC naquele ano e cuja ação (na 

qual se inscreva) esteja a cargo de um formador interno; 

g) Suportar os custos de substituição ou reparação dos materiais ou equipamentos, sempre 

que os danos produzidos resultem de comportamento negligente ou doloso. 

 

Artigo 14.º 

Processo de candidatura 

1. As candidaturas para formações realizam-se através da Plataforma Informática da Escola de 

Capelas, localizada em https://formacao-ebia.edu.azores.gov.pt/formacaocapelas 

2. A plataforma informática disponibiliza informação quanto às formações que se encontram 

disponíveis para candidatura, bem como as respetivas condições de frequência e de 

aproveitamento; 

3. A aceitação da frequência da formação está sujeita a um emolumento, cujo valor será fixado 

anualmente pelo Conselho Administrativo da EBIC, após sugestão da Entidade Formadora 

da mesma escola, para custeamento de despesas administrativas. 

4. O valor referido no número anterior será acrescido de um montante a determinar, sempre 

que a natureza dos materiais e/ou equipamentos o exigir. 

5. Uma vez selecionados, os formandos receberão, através da plataforma informática, uma 

mensagem de correio eletrónico, a qual também indicará o prazo para o pagamento do 

respetivo emolumento ou taxa de inscrição.  

6. O pagamento do emolumento ou taxa, no prazo estipulado, equivale à aceitação das 

condições previamente definidas e divulgadas para  a formação em causa. 

7. Caso o formando pretenda desistir da sua candidatura deverá formalizar essa intenção, 

preferencialmente na plataforma informática, antes de efetuar o pagamento do 

emolumento ou taxa de inscrição. Não serão devolvidos valores entregues como 

emolumentos ou taxas por desistência do formando após o pagamento ter sido efetuado. 

8. O não pagamento do emolumento ou taxa de inscrição no período fixado sem comunicação 

https://formacao-ebia.edu.azores.gov.pt/formacaocapelas
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de desistência, para além de constituir uma infração às normas estabelecidas, acarreta 

penalização na aplicação dos critérios de seleção em candidaturas futuras. 

9. A realização de cada ação está dependente de um número mínimo de inscrições a definir, 

evento a evento, pelo(s) formador(es)/Entidade Formadora e pode ser cancelada por motivo 

de força maior por parte do(s) formador(es)/Entidade Formadora. 

10. Nas situações previstas no número anterior, compete à Entidade Formadora avisar todos os 

formandos e as respetivas unidades orgânicas dos candidatos devidamente inscritos, 

procedendo-se à devolução dos valores entregues como emolumentos ou taxas, caso 

existam. 

11. Só serão aceites inscrições, fora de prazo, no caso de existirem vagas para os cursos de 

formação pretendidos. 

12. Para efeitos de acreditação, não serão aceites inscrições nos casos em que se verifique que 

o público-alvo da formação não corresponda ao grupo de lecionação/área de trabalho do 

formando. Poderão inscrever-se nessas formações, mas apenas terão direito a um diploma 

de presença/participação, uma vez que a mesma não está acreditada para esse grupo de 

lecionação/área de trabalho do formando. 

13. Tal como o disposto no número anterior, serão aceites as inscrições de técnicos e técnicos 

superiores nas diferentes formações promovidas, no caso de existirem vagas para os cursos 

de formação pretendidos, havendo direito a diploma de presença, sujeitas a decisão da 

EFEBIC. 

Artigo 15.º 

Critérios de seleção de formandos 

1. Os critérios de seleção, para as formações acreditadas para o pessoal docente, são os que se 

encontram definidos na Plataforma das Entidades Formadoras, na qual se integra a 

Plataforma Informática da Escola de Capelas: 

1.º  docentes do quadro da EBIC; 

2.º  docentes de outros quadros (escola ou quadro de ilha) que desempenhem funções na EBIC; 

3.º  docentes contratados na EBIC; 

4.º  docentes do quadro de outras unidades orgânicas; 

5.º  docentes contratados de outras unidades orgânicas; 

6.º  não docentes do quadro da EBIC; 

7.º  não docentes de outros quadros, mas em funções na EBIC; 
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8.º  não docentes contratados da EBIC; 

9.º não docentes contratados de outras unidades orgânicas; 

10.º docentes e não docentes que no ano civil tenham sido cancelados por falta de pagamento; 

11.º docentes a frequentar pela 2.ª vez a mesma formação, sendo que estão sujeitos a vaga, 

recebendo apenas declaração de presença (sem créditos). 

2. Também poderão ser tidos em conta na seleção dos formandos os seguintes critérios: 

a) prioridade para formadores da EFEBIC que se encontrem a dar formação no ano em que se 

inscrevam como formandos; 

b) prioridade para formandos que ainda não tenham feito formação no ano em que se 

inscrevem; 

c) data da candidatura.  

3. A Comissão coordenadora da Entidade Formadora poderá, a título excecional, e sempre que tal 

se justifique, selecionar candidatos que se encontrem em outras situações perante estes critérios, 

por exemplo, por decisão do órgão máximo da Unidade Orgânica ou superior interesse desta. 

4. Os critérios de seleção do pessoal não docente para formações de caráter obrigatório são da 

responsabilidade do Conselho Executivo. 

 

Artigo 16.º  

Publicação de Trabalhos/Materiais  

1. Os Trabalhos/Materiais produzidos no decurso da formação poderão ser divulgados, 

mediante a autorização dos respetivos autores. 

 

Artigo 17.º  

Ratificação e divulgação da avaliação 

1. A EFEBIC procede à verificação das pautas e da restante documentação, assegurando-se do 

integral cumprimento das disposições em vigor. 

2. O formando toma conhecimento do resultado da avaliação, num prazo inferior a 60 dias 

após o término da mesma recebendo por correio eletrónico, através do endereço que 

utilizou aquando da sua inscrição, informação de que o seu Certificado/Diploma se encontra 

disponível na Plataforma Informática da Escola de Capelas. 
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Artigo 18.º  

Pedido de revisão da avaliação  

1. O formando, por meio de requerimento fundamentado, pode solicitar a revisão da avaliação, 

até 5 dias úteis a partir da data do correio eletrónico que recebeu da EFEBIC, informando que 

o seu Certificado/Diploma se encontrava disponível para levantamento. O formando entrega 

o requerimento fundamentado por correio eletrónico para cf.ebi.capelas@edu.azores.gov.pt  

2. A EFEBIC, após a receção do requerimento, pode, se necessário, encaminhar o mesmo para 

o formador da ação, que tem um prazo de 5 dias úteis para responder por escrito; 

3. De posse desses elementos, cabe aos elementos da EFEBIC tomar uma decisão, em 10 dias 

úteis; 

4. Da decisão e respetiva fundamentação é dado conhecimento ao interessado, pela mesma 

forma com que o mesmo apresentou o requerimento, no prazo máximo de vinte dias úteis 

contados a partir da data da receção do pedido de revisão. 

 
 
 

Capítulo III 

  

Secção VI 

Disposições finais 

  

Artigo 19.º 

Divulgação 

1. O presente regulamento deve estar à disposição de todos os interessados na página da 

Internet da unidade orgânica. 

 

Artigo 20.º 

Omissões 

1. Sem prejuízo do cumprimento da lei, a resolução de casos omissos será feita pela EFEBIC, 

podendo ser ouvido o Conselho Pedagógico. 
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Artigo 21.º 

Entrada em vigor 

1. Este Regulamento entra em vigor no dia de aprovação em reunião de Conselho Pedagógico, 

no ano letivo de 2017/2018, ficando a cargo da Entidade Formadora da Escola Básica e 

Integrada de Capelas, se necessário, a revisão anual nos anos posteriores. 

 

 

Ratificado em reunião de Conselho Pedagógico de 22 de março de 2022. 

 

 

O Coordenador 

 

 

 

 

 

_________________________________ 
Carla Machado 
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