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REGULAMENTO DOS CURSOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 
 
Os Cursos de Educação e Formação (CEF) são percursos formativos organizados numa sequência de 

etapas de formação (desde o Tipo 1 ao Tipo 7), consoante as habilitações de acesso e a duração das 

formações. Destinam-se a jovens com idade igual ou superior a 15 anos, habilitações escolares 

inferiores ao 6º, 9º ou 12º anos de escolaridade ou, ainda, com o 12º ano concluído que procurem uma 

qualificação profissional. 

 

Estes cursos são regulados pela seguinte legislação: 

 Despacho Conjunto nº 453/2004, DR 175, SÉRIE II, de 27 de Julho - Regulamenta a criação de 

Cursos de Educação e Formação com dupla certificação escolar e profissional, destinados 

preferencialmente a jovens com idade igual ou superior a 15 anos; 

 Rectificação n.º 1673/2004, SÉRIE II, de 7 de Setembro - Rectificação do despacho conjunto nº 

453/2004; 

 Despacho-Conjunto n.º 287/2005, DR 65, SÉRIE II, de 4 de Abril - Regulamenta as condições de 

acesso às provas de avaliação sumativa externa e sua certificação para prosseguimento de estudos e 

define os modelos de certificado, de acordo com o estabelecido nos nº 1,2,3 e 6 do artigo 18º do 

despacho conjunto nº 453/2004, de 27 de Julho; 

 Despacho Normativo n.º 22/2006, Série I-B, de 31 de Março – Regulamenta quem realiza os exames 

do Ensino Básico e do Ensino Secundário 

  Despacho n.º2275/2008, DR 17, SérieII, de 24 de Janeiro, Ministério da Educação – Gabinete do 

Secretário de Estado da Educação—Estabelece o calendário de realização das provas de exame, 

incluindo os exames nacionais, de 2008. 

 Despacho normativo nº 36/2007, DR 193, Série II, de 8 de Outubro--Ministério da Educação--

Regulamenta o processo de reorientação do percurso formativo dos alunos, através dos regimes de 

permeabilidade e equivalência entre disciplinas. 

 Despacho n.º 12568/2010 altera o artigo 7.º do Regulamento de Cursos de Educação e Formação, 

anexo ao despacho n.º 453/2004, de 29 de junho, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 

175, de 27 de Julho de 2004, retificado pela Retificação n.º 673/2004, de 13 de Agosto, publicada no 

Diário da República, 2.ª série, n.º 211, de 7 de setembro de 2004. 

 Despacho normativo n.º 10-A/2015 – Concretiza os princípios de organização do ano letivo, bem 

como estabelece orientações a observar na organização dos tempos escolares dos alunos, na 

concretização da Oferta Complementar e na operacionalização das atividades das equipas TIC. 
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CAPÍTULO I - Disposições gerais 

 

Artigo 1º - Objeto e âmbito 

1. O presente Regulamento define a organização, desenvolvimento, avaliação e acompanhamento, 

bem como as tipologias e respectivas matrizes curriculares dos cursos que se inscrevem no âmbito 

dos percursos de educação e formação profissionalmente qualificantes, de acordo com o anexo I, 

destinados, preferencialmente, a jovens com idade igual ou superior a 15 anos, em risco de 

abandono escolar ou que já abandonaram, antes da conclusão da escolaridade de 12 anos, bem 

como àqueles que, após conclusão dos 12 anos de escolaridade, pretendam adquirir uma 

qualificação profissional para ingresso no mercado de emprego. 

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, quando as situações o aconselhem, poderá ser 

autorizada, pelo director regional de educação competente, a frequência dos cursos previstos no 

Regulamento a que se refere o nº 1 adequados aos respectivos níveis etários, a jovens com idade 

inferior a 15 anos. 

3. Os jovens que concluam um dos cursos previstos no presente Regulamento com idade inferior à 

legalmente permitida para ingresso no mercado de trabalho devem obrigatoriamente prosseguir 

estudos em qualquer das ofertas disponibilizadas no âmbito dos sistemas nacionais de educação ou 

de formação. 

 

Artigo 2º - Tipologia dos cursos e destinatários 

1. Os cursos a que se refere o artigo anterior, a duração, os níveis de qualificação escolar e 

profissional que conferem, bem como os respectivos destinatários, são os definidos nas alíneas 

seguintes: 

a) Os cursos de tipo 1, com a duração até dois anos e conferindo o 6º ano de escolaridade e uma 

qualificação profissional de nível 1, destinam-se a jovens com habilitação inferior ao 6º ano de 

escolaridade em risco de abandono, com duas ou mais retenções, que não concluíram, ou que 

não se encontrem em condições de concluir aquele ano de escolaridade; 

b)  Os cursos de tipo 2, com a duração de dois anos e conferindo o 9º ano de escolaridade e uma 

qualificação profissional de nível 2, destinam-se a jovens, em risco de abandono, que 

completaram o 6º ano de escolaridade ou frequentaram, com ou sem aproveitamento, o 7º ano 
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de escolaridade, ou ainda àqueles que frequentaram, sem aproveitamento, o 8º ano de 

escolaridade; 

c) Os cursos de tipo 3, com a duração de um ano e conferindo o 9º ano de escolaridade e uma 

qualificação profissional de nível 2, destinam-se a jovens, em risco de abandono, com 

aproveitamento no 8º ano de escolaridade, ou com frequência, sem aproveitamento, do 9.o ano 

de escolaridade;  

d) Os cursos de tipo 4, com a duração de um ano e conferindo uma qualificação profissional de 

nível 2, destinam-se a jovens que concluíram o 9.o ano de escolaridade, ou que, apresentando 

uma ou mais retenções no ensino secundário, frequentaram, sem o concluir, qualquer curso do 

nível secundário de educação, ou equivalente, e que pretendam, no imediato, concretizar um 

projecto profissional;  

e) Os cursos de formação complementar, com a duração de um ano e conferindo os requisitos 

necessários para integrar os cursos de tipo 5, destinam-se a jovens titulares de cursos de tipo 2, 

tipo 3 ou cursos de qualificação inicial de nível 2, que pretendam prosseguir a sua formação 

nesta modalidade e adquirir uma qualificação de nível 3 e o 12º ano de escolaridade;  

f) Os cursos de tipo 5, com a duração de dois anos e conferindo o 12º ano de escolaridade e uma 

qualificação profissional de nível 3, destinam-se a jovens titulares de um curso de tipo 4 ou de 

um curso do 10º ano profissionalizante criado ao abrigo do despacho conjunto nº 665/2001, de 

26 de Março, bem como a jovens com aproveitamento no 10º ano de escolaridade ou com 

frequência sem aproveitamento do 11º ano de escolaridade e que pretendam retomar um 

percurso formativo após interrupção não inferior a um ano lectivo;  

g) Os cursos de tipo 6, com a duração de um ano ou superior e conferindo o 12º ano de 

escolaridade e uma qualificação profissional de nível 3, destinam-se a jovens com o 11º ano 

de escolaridade com aproveitamento ou frequência do 12º ano de escolaridade sem 

aproveitamento;  

h) Os cursos de tipo 7, com a duração de um ano e conferindo uma qualificação profissional de 

nível 3, destinam-se a jovens titulares de um curso científico-humanístico, ou equivalente, do 

nível secundário de educação, que pertença à mesma ou a área de formação afim àquela em 

que se integra a qualificação visada pelo curso a frequentar.  

2. Para os efeitos previstos no número anterior, consideram-se equivalentes aos cursos científico-

humanísticos do nível secundário de educação os cursos que não conferem qualquer nível de 

qualificação profissional e vocacionados para o prosseguimento de estudos de nível superior. 
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3. Para os mesmos efeitos, consideram-se afins as áreas de formação cuja componente de formação 

científica integre os mesmos domínios de saberes. 

  

 

CAPÍTULO II - Organização do processo de ensino/aprendizagem 

 

Artigo 3.º - Estrutura curricular  

1. Os percursos que integram esta oferta formativa privilegiam uma estrutura curricular 

acentuadamente profissionalizante adequada aos níveis de qualificação visados, tendo em conta a 

especificidade das respectivas áreas de formação, e compreendem as seguintes componentes de 

formação: 

a) Componente de formação sócio-cultural; 

b) Componente de formação científica; 

c) Componente de formação tecnológica; 

d) Componente de formação prática. 

2. As componentes de formação sócio-cultural e científica são organizadas tendo em conta os 

referenciais e orientações curriculares definidos, para cada tipo de curso, pelo Ministério da 

Educação (ME), através da Direcção-Geral de Formação Vocacional (DGFV) e da Direcção-Geral 

de Inovação e Desenvolvimento Curricular (DGIDC), visando a aquisição de competências no 

âmbito das línguas, cultura e comunicação, cidadania e sociedade e das diferentes ciências  numa 

lógica transdisciplinar e transversal no que se refere às aprendizagens de carácter instrumental e na 

abordagem aos temas relevantes para a formação pessoal, social e profissional, em articulação com 

as componentes de formação tecnológica e de formação prática, conforme o definido no anexo II. 

3. As componentes de formação sócio-cultural e científica organizam-se por disciplinas ou domínios e 

visam, ainda, o desenvolvimento pessoal, social e profissional numa perspetiva de: 

a) Desenvolvimento equilibrado e harmonioso dos jovens em formação; 

b)  Aproximação ao mundo do trabalho e da empresa; 

c) Sensibilização às questões da cidadania e do ambiente; 

d) Aprofundamento das questões de saúde, higiene e segurança no trabalho. 

4. A componente de formação tecnológica organiza-se por unidades ou módulos de formação, 

eventualmente associados em disciplinas ou domínios, em função das competências que definem a 

qualificação profissional visada, podendo ter por base os referenciais formativos, perfis e conteúdos 
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das ofertas formativas da DGFV, da DGIDC ou do Instituto do Emprego e Formação Profissional 

(IEFP), devendo ainda ter em conta a diversidade dos públicos e contextos da presente oferta 

formativa. 

5. A componente de formação prática, estruturada num plano individual de formação ou roteiro de 

actividades a desenvolver em contexto de trabalho, assume a forma de estágio e visa a aquisição e o 

desenvolvimento de competências técnicas, relacionais, organizacionais e de gestão de carreira 

relevantes para a qualificação profissional a adquirir, para a inserção no mundo do trabalho e para a 

formação ao longo da vida. 

6. Os percursos de educação e formação de nível de qualificação 2 e 3 integram uma prova de 

avaliação final (PAF), nos termos previstos no presente Regulamento. 

7. Sempre que a formação esteja associada à cláusula de formação nos contratos de trabalho, as 

competências visadas no itinerário de qualificação devem ter em conta o perfil de actividades a 

desenvolver na empresa contratante. 

8. Sem prejuízo do estabelecido no número anterior, as actividades desenvolvidas durante o período 

do exercício profissional relevam para efeitos de posicionamento do jovem em pontos intermédios 

do percurso ou itinerário de qualificação visado.  

 

Artigo 4º - Referenciais curriculares 

1. As tipologias, matrizes curriculares, áreas de competências, unidades, disciplinas ou domínios de 

formação, duração de referência, níveis de certificação escolar e profissional, bem como os perfis 

dos destinatários dos cursos que se inscrevem nos percursos de educação e formação previstos no 

artigo 2º, são os constantes nos quadros dos anexos I e II do presente Regulamento e dele fazem 

parte Integrante.  

2. Os cursos previstos no presente Regulamento inserem-se nas áreas de formação aprovadas pela 

Portaria nº 316/2001, de 2 de abril. 

3. A alteração aos referenciais curriculares, quando justificada, implicará uma estreita articulação e a 

aprovação dos Ministérios da Educação e da Segurança Social e do Trabalho. 
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CAPÍTULO III - Cargas horárias 

 

Artigo 5º - Gestão da carga horária 

1. A duração diária, semanal ou anual dos cursos obedecerá à legislação em vigor.  

2. A componente de formação prática, a desenvolver em contexto de trabalho, terá uma duração de 

um a seis meses. 

3. Com excepção do período de formação prática em contexto de trabalho, no qual a duração será 

ajustada ao horário de funcionamento em vigor para a actividade profissional visada, a duração 

semanal de referência dos cursos que se desenvolvem em regime diurno deve ter uma duração entre 

as trinta e trinta e quatro horas semanais.  

4. Os cursos a desenvolver terão as seguintes durações de referência: 

a) Mil e duzentas horas, correspondentes a 36 semanas, das quais 30 a desenvolver em contexto 

escolar e as restantes 6 em contexto de trabalho, sob a forma de estágio, em percursos com a 

duração de um ano lectivo; 

b) Duas mil e duzentas horas, correspondentes a 70 semanas, das quais 64 a desenvolver em 

contexto escolar e as restantes 6 em contexto de trabalho, sob a forma de estágio, em 

percursos com a duração de dois anos lectivos. 

 

CAPÍTULO IV - Organização da formação 

 

Artigo 6º - Acesso e seleção dos candidatos 

1. Os candidatos deverão formalizar o seu interesse nos cursos, entre os meses de abril a junho, 

através de preenchimento de um boletim de pré-inscrição.  

2. O acesso dos candidatos aos cursos de educação e formação tem por base um processo de 

orientação escolar e profissional conduzido pelos serviços de orientação escolar (SPO).  

 

Artigo 7º - Desenvolvimento dos cursos 

1. A organização dos cursos é determinada pelas competências pessoais e técnicas exigíveis para 

acesso à respectiva qualificação, tendo em conta as características e condições de ingresso dos 

formandos.  
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2. No desenvolvimento dos cursos de educação e formação, ter-se-ão em conta os seguintes 

procedimentos: 

a) O desenvolvimento de cada curso é assegurado por uma equipa pedagógica, coordenada pelo 

diretor de turma, a qual integra ainda os professores das diversas disciplinas, profissionais de 

orientação ou outros que intervêm na preparação e concretização do mesmo;  

b) Compete à equipa pedagógica a organização, realização e avaliação do curso, nomeadamente 

a articulação interdisciplinar, o apoio à acção técnico-pedagógica dos docentes ou outros 

profissionais que a integram e o acompanhamento do percurso formativo dos alunos, 

promovendo o sucesso educativo e, através de um plano de transição para a vida activa, uma 

adequada transição para o mercado de trabalho ou para percursos subsequentes;  

c)  Em situações devidamente justificadas, sempre que seja exigida elevada especialização no 

âmbito da actividade profissional para que o curso prepara, pode recorrer-se a profissionais 

externos qualificados, desejavelmente através de protocolos a estabelecer entre o 

estabelecimento de ensino e as entidades qualificadas para responder à necessidade;  

d) A coordenação técnico-pedagógica dos cursos, incluindo a convocação e coordenação das 

reuniões da equipa pedagógica, a articulação entre as diferentes componentes de formação, 

entre as diferentes disciplinas/domínios, bem como tudo o que se relaciona com a preparação 

da prática em contexto de trabalho e com o plano de transição para a vida ativa, será 

assegurada pelo diretor de turma, nomeado pela entidade formadora, preferencialmente de 

entre os professores da componente de formação tecnológica, tendo em consideração a devida 

articulação com os serviços de psicologia e orientação;  

e) O diretor de turma, que assume funções de Diretor de curso, tem direito três horas equiparadas 

a serviço letivo, para a execução das tarefas relacionadas com as funções de Diretor de Turma. 

f) O número mínimo de alunos por turma não deve ser inferior 15, com exceção dos cursos no 

âmbito da cláusula de formação; 

 

  

Artigo 8º - Componente de formação prática 

1. A organização da formação prática em contexto de trabalho competirá à entidade formadora, 

responsável pelo curso, que assegurará a sua programação, em função dos condicionalismos de 

cada situação e em estreita articulação com a entidade enquadradora.  
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2. As entidades enquadradoras da componente de formação prática serão objeto de avaliação da sua 

capacidade técnica, em termos de recursos humanos e materiais, por parte da entidade formadora 

responsável pelo curso.  

3. As atividades a desenvolver pelo formando durante a formação prática em contexto real de trabalho 

devem reger-se por um plano individual, consubstanciado em protocolo acordado entre a entidade 

formadora, o formando, e seu encarregado de educação, no caso de aquele ser menor de idade, e a 

entidade enquadradora do estágio. 

4. O acompanhamento técnico-pedagógico, devidamente articulado com os profissionais de 

orientação, bem como a avaliação do formando, durante a formação prática em contexto de 

trabalho será assegurado pelo acompanhante de estágio, nomeado de entre os professores da 

componente tecnológica, em estreita articulação com o monitor da entidade enquadradora. 

5. No desenvolvimento desta componente, ter-se-ão em conta os seguintes procedimentos: 

a) As deslocações do professor acompanhante de estágio às entidades enquadradoras são 

consideradas deslocações em serviço, conferindo os inerentes direitos legalmente previstos. 

 

Artigo 9º- Assiduidade 

1. O regime de assiduidade deve ter em conta as exigências da certificação e as regras de co-

financiamento, pelo que se devem adoptar as seguintes orientações:  

a) Para efeitos da conclusão da formação em contexto escolar com aproveitamento, deve ser 

considerada a assiduidade do aluno, a qual não pode ser inferior a 90% da carga horária total 

de cada disciplina ou domínio;  

b) Para efeitos da conclusão da componente de formação prática com aproveitamento, deve ser 

considerada a assiduidade do aluno, a qual não pode ser inferior a 95% da carga horária do 

estágio. 

2. Em situações excepcionais, quando a falta de assiduidade do aluno/formando for devidamente 

justificada, as atividades formativas poderão ser prolongadas, a fim de permitir o cumprimento do 

número de horas estabelecido ou desenvolverem-se os mecanismos de recuperação necessários, 

tendo em vista o cumprimento dos objectivos de formação inicialmente definidos. 

3. Sempre que o aluno/formando esteja abrangido pelo regime da escolaridade obrigatória, deverá 

frequentar o percurso iniciado até ao final do ano, ainda que tenha ultrapassado o limite de faltas 

permitido. 
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CAPÍTULO V - Condições de funcionamento dos cursos 

 

Artigo 10º - Concretização do currículo 

1. Para os efeitos previstos nos números seguintes, entende-se por concretização do currículo a 

definição dos domínios ou disciplinas das diferentes componentes de formação dos cursos, bem 

como a identificação dos respectivos referenciais formativos ou programas adequados à tipologia 

de curso seleccionada e à qualificação profissional visada. Assim:  

a) Os referenciais formativos ou programas relativos às componentes de formação sócio-cultural 

e científica têm por base os estabelecidos pelo ME, nos termos definidos nos nº 2 e 3 do artigo 

3º;  

b) Os referenciais formativos ou programas relativos à componente de formação tecnológica têm 

por base os estabelecidos pelo ME e pelo MSST, nos termos do nº 4 do artigo 3º; 

c) Os referenciais formativos ou programas relativos à componente de formação prática assentam 

num roteiro de actividades, desenhado a partir do referencial profissional visado, com base nas 

orientações do MSST, de acordo com o constante do nº 5 do artigo 3º 

 

2. Os referenciais da componente de formação tecnológica e prática a que se refere o número anterior 

respeitarão, sempre que possível, os instrumentos congéneres aprovados no âmbito do Sistema 

Nacional de Certificação Profissional (SNCP).  

3. Com excepção das situações referidas no número seguinte, a concretização do currículo prevista no 

presente artigo coincide com a autorização de funcionamento dos cursos. 

4. As propostas de concretização do currículo de cursos que visem qualificações para as quais não 

existam referenciais aprovados pelo ME ou pelo MSST carecem de prévio reconhecimento técnico-

-pedagógico por parte da DGFV e do IEFP. 

 

  

Artigo 11º - Reposição de aulas 

1. Como o plano de formação de cada curso tem que ser cumprido na integra, de forma a assegurar a 

certificação, torna-se necessária a reposição das aulas não leccionadas a cada disciplina  

2. As aulas previstas e não lecionadas são recuperadas através de:  

a) Prolongamento da atividade letiva diária, desde que não ultrapasse as 7 horas e tenha a 

concordância por parte do encarregado de educação ou do aluno quando maior;  
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b) Diminuição do tempo de interrupção das actividades lectivas relativas ao Natal e à Páscoa;  

c) Permuta entre docentes, combinada com a antecedência mínima de 2 dias úteis dando 

conhecimento aos alunos, ao Coordenador e à Direção Pedagógica.   

3. A compensação das horas não lecionadas e a permuta entre docentes são registadas em 

documento próprio.  

4. Este processo de reposição de aulas será verificado pelo Diretor de Turma e pelo coordenador.  

 

Artigo 12.º- Visitas de estudo 

1. As planificações das visitas de estudo e demais atividades extracurriculares devem ser aprovadas 

pelo conselho pedagógico e constar do plano anual de atividades da escola. 

2. A data da realização das visitas deve, sempre que possível, coincidir com os dias de lecionação 

das disciplinas envolvidas na visita. 

3. Para o acompanhamento dos alunos, têm prioridade os professores das disciplinas a que a visita 

diz respeito e outros professores com aulas nas turmas e nos tempos da atividade.   

4. As horas efetivas destas actividades convertem-se em tempos letivos que não poderão ultrapassar 

5 tempos de 45 minutos da parte da manhã e/ou 5 tempos de 45 minutos na parte de tarde.  

 

5. Os professores com atividades letivas nas turmas e nos tempos das visitas e que não participem da 

mesma, devem ser informados da sua realização com, pelo menos, 15 dias de antecedência.  

6. Dadas as características práticas destes cursos, a participação dos alunos nestas atividades é 

fundamental, pelo que deve ser promovida a sua participação.  

7. No caso de o aluno não poder comparecer à visita, deverá ser encaminhado para a sala de estudo 

ou biblioteca com a indicação de uma atividade para realizar, durante o período que estaria a ter 

aulas.  

 

Artigo 13.º- Dossiê de avaliação e dossiê pedagógico 

1. Os enunciados dos testes e uma cópia da pauta de avaliação de cada módulo são arquivados em 

dossier próprio, que será mantido na Escola.  

2. Cada professor organizará um dossier pedagógico onde constem o programa da disciplina, as 

planificações, o material pedagógico por si produzido e   todo o material fornecido aos alunos.    
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3. Tanto quanto possível, os materiais concebidos para os alunos devem ser criados e/ou adaptados 

pelo professor que os disponibiliza. Nos termos da lei não é permitida a fotocópia integral de 

livros. 

 

CAPÍTULO VI - Avaliação e certificação 

  

Artigo 14º- Avaliação das aprendizagens 

1. A avaliação é contínua e reveste um carácter regulador, proporcionando um reajustamento do 

processo ensino-aprendizagem e o estabelecimento de um plano de recuperação que permita a 

apropriação pelos alunos/formandos de métodos de estudo e de trabalho e proporcione o 

desenvolvimento de atitudes e de capacidades que favoreçam uma maior autonomia na realização 

das aprendizagens.  

2. As reuniões de avaliação, bem como os respetivos registos, ocorrem, em cada ano de formação, em 

três momentos sequenciais, coincidentes com períodos de avaliação estabelecidos.  

3. A avaliação realiza-se por disciplina ou domínio e por componente de formação, de acordo com a 

escala definida para o respectivo nível de escolaridade: 

a) Nos cursos de tipo 1, 2 e 3, a avaliação realiza-se por componente de formação e expressa-se 

numa escala de 1 a 5; 

b) Nos cursos de tipo 4, 5, 6 e 7 e curso de formação complementar, a avaliação realiza-se por 

componente e expressa-se numa escala de 0 a 20 valores. 

 

Artigo 15º- Progressão 

1. Nos cursos de tipo 1 e tipo 2, a avaliação processa-se em momentos sequenciais predefinidos, ao 

longo do curso, não havendo lugar a retenção no caso de um percurso de dois anos.  

2. Nos cursos de tipo 5, a progressão do aluno depende da obtenção, na avaliação sumativa interna do 

1º ano, de classificação igual ou superior a 10 valores em todas as disciplinas, ou em todas menos 

uma ou duas disciplinas. 

3. No caso de o aluno não ter obtido aproveitamento na componente de formação tecnológica, não 

frequentará a componente de formação prática, nem realizará a prova de avaliação final nos casos 

em que a mesma é exigida. 
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Artigo 16º- Prova de avaliação final 

1. A prova de avaliação final (PAF) assume o carácter de prova de desempenho profissional e 

consiste na realização, perante um júri, de um ou mais trabalhos práticos, baseados nas actividades 

do perfil de competências visado, devendo avaliar os conhecimentos e competências mais 

significativos.  

2. A PAF tem uma duração de referência equivalente à duração diária do estágio, podendo ser 

alargada, sempre que a natureza do perfil de competências o justifique, a uma duração não superior 

a trinta e cinco horas.  

3. O júri da PAF tem natureza tripartida e é composto pelo: 

a) Director de turma/coordenador da ação, e ou representante da entidade certificadora, para as 

profissões regulamentadas, que preside;  

b) Um professor/formador, preferencialmente o acompanhante do estágio;  

c) Um representante das associações empresariais ou das empresas de sectores afins ao curso, 

que tem de representar as confederações patronais com assento na Comissão Permanente de 

Concertação Social, sempre que a formação vise o acesso ao CAP;  

d) Um representante das associações sindicais dos sectores de actividade afins ao curso, que tem 

de representar as confederações sindicais com assento na Comissão Permanente de 

Concertação Social, sempre que a formação vise o acesso ao CAP;  

e) Uma personalidade de reconhecido mérito na área da formação profissional ou dos sectores de 

atividade afins ao curso. 

4. O júri de avaliação, para deliberar, necessita da presença de, pelo menos, três elementos, estando 

entre eles, obrigatoriamente, um dos elementos a que se referem as alíneas a) e b) e dois dos 

elementos a que se referem as alíneas c) e d) do número anterior, tendo o presidente voto de 

qualidade em caso de empate nas votações. 

5. O número anterior não se aplica sempre que a PAF se inserir numa formação que vise o acesso ao 

CAP, de acordo com o disposto na alínea c) do artigo 6.o do Decreto Regulamentar nº 68/94, de 26 

de novembro, em que o júri de avaliação terá de cumprir o disposto no artigo 11º do mesmo 

diploma, designadamente nos nºs 2, 3, 4 e 5. 

6. Nas suas faltas ou impedimentos, o presidente é substituído pelo seu suplente legal, previsto nos 

termos da legislação aplicável ou regulamentos internos, ou, na omissão destes, ou na 

impossibilidade daquele, e pela ordem enunciada, por um dos professores/formadores a que se 
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refere a alínea b) do nº 3 ou, ainda, no impedimento destes, por professor/formador a designar pela 

entidade formadora ou pela escola, de acordo com o previsto no seu regulamento interno.  

7. As situações relativas à PAF não previstas no presente Regulamento são definidas em regulamento 

específico a aprovar pelos órgãos competentes da entidade formadora. 

8. Os cursos que conferem o nível 1 de qualificação profissional não integram a realização de PAF. 

 

Artigo 17º - Conclusão do curso 

1. Para conclusão, com aproveitamento, de um curso de tipo 1, 2 e 3, os alunos/formandos terão de 

obter uma classificação final igual ou superior a nível 3 em todas as componentes de formação e na 

prova de avaliação final, nos cursos que a integram. 

2. Para conclusão, com aproveitamento, de um curso de tipo 4, 5, 6 e 7 e curso de formação 

complementar, os alunos/formandos terão de obter uma classificação final igual ou superior a 10 

valores em todas as disciplinas e ou domínios e ou módulos, nomeadamente no estágio, e na PAF. 

 

Artigo 18º - Classificações 

1. Nas componentes de formação sócio-cultural, científica e tecnológica, as classificações finais 

obtêm-se pela média aritmética simples das classificações obtidas em cada uma das disciplinas ou 

domínios de formação que as constituem.  

2. A classificação final da componente de formação prática resulta das classificações do estágio e da 

PAF, com a ponderação de 70% e 30%, respetivamente. 

3. Nos cursos que conferem o nível 1 de qualificação profissional, a classificação da componente de 

formação prática coincide com a classificação do estágio. 

4. Sem prejuízo do disposto no número seguinte, a classificação final de cada disciplina ou domínio 

corresponde à classificação obtida no último momento de avaliação do ano lectivo, no caso dos 

cursos de um ano, ou no último momento do 2º, no caso dos cursos de dois anos. 

 

5. Nos cursos de tipo 5, a classificação de cada disciplina ou domínio resulta da média aritmética 

simples, arredondada às unidades, das classificações obtidas no último momento de avaliação de 

cada ano de formação. 

6. A classificação final do curso obtém-se, para todos os cursos, com excepção do tipo 7, pela média 

ponderada das classificações obtidas em cada componente de formação, aplicando a seguinte 

fórmula: 
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    CF=(FSC+FC+2FT+FP)/5 

  

    sendo: 

    CF=classificação final; 

    FSC= classificação final da componente de formação sócio-cultural; 

    FC=classificação final da componente de formação científica; 

    FT=classificação final da componente de formação tecnológica; 

    FP=classificação da componente de formação prática. 

 

7. A classificação final dos cursos de tipo 7 obtém-se mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 

     CF=(FSC+2FT+FP)/4 

  

     sendo: 

     CF=classificação final; 

     FSC=classificação final da componente de formação sócio-cultural; 

     FT=classificação final da componente de formação tecnológica; 

     FP=classificação da componente de formação prática. 

 

Artigo 19º- Certificação 

1. Aos alunos/formandos que concluírem com aproveitamento os cursos previstos no presente 

Regulamento será certificada, consoante os casos, a qualificação profissional de nível 1, 2 ou 3 e a 

conclusão do 6º, 9º ou 12º anos de escolaridade, respectivamente, de acordo com o previsto no 

anexo a que se refere o artigo 1º 

2. Os alunos/formandos que concluírem um curso que confira o 12º ano de escolaridade têm ainda 

direito ao diploma de conclusão do nível secundário de educação.  

 

3. Aos alunos/formandos que frequentaram um curso de tipo 1, 2 ou 3 e obtiveram nas componentes 

de formação sócio-cultural e científica uma classificação final igual ou superior a nível 3 ou 10 

valores, conforme a escala utilizada, e tenham respeitado o regime de assiduidade em todas as 
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componentes, com excepção da componente de formação prática, poderá ser emitido um 

certificado escolar de conclusão do 6º ou do 9º ano de escolaridade.  

4. A fórmula a aplicar na situação referida no número anterior será a seguinte: 

     CFE=(FSC+FC)/2 

     sendo: 

     CFE=classificação final escolar; 

     FSC=classificação final da componente de formação sócio-cultural; 

     FC=classificação final da componente de formação científica. 

5. No caso de o aluno/formando ter obtido aproveitamento nas componentes tecnológica e prática, 

mas sem aprovação na componente formação sócio-cultural ou científica, poderá, para efeitos de 

conclusão do curso, realizar exame de equivalência à frequência a, no máximo, uma 

disciplina/domínio de qualquer das referidas componentes de formação em que não obteve 

aproveitamento. 

6. Nas situações em que o aluno/formando tenha obtido aproveitamento numa ou mais componentes 

de formação, mas não suficientes para a conclusão do curso, poderá requerer a certificação das 

componentes de formação em que obteve aproveitamento, as quais não terá de repetir para efeitos 

de conclusão do respectivo percurso. 

7. Nas situações em que o aluno/formando só tiver aproveitamento em alguns domínios ou 

disciplinas, a entidade formadora, quando solicitada, poderá passar certidão comprovativa do 

aproveitamento obtido naqueles domínios ou disciplinas, as quais não terá de repetir para conclusão 

do respectivo percurso. 

 

8. Os certificados dos cursos de educação e formação realizados sob tutela do ME ou do MSST a 

definir em despacho conjunto dos Ministros da Educação e da Segurança Social e do Trabalho e 

respeitando o modelo de certificado instituído pelo Decreto Regulamentar nº 35/2002, de 23 de 

abril, são emitidos pela entidade formadora responsável pelo curso.  

9. Sempre que se verifiquem as condições de certificação profissional e de avaliação específica 

exigidas pelo Sistema Nacional de Certificação Profissional, os titulares de um certificado de 

formação têm acesso ao correspondente certificado de aptidão profissional (CAP). 
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Artigo 20º- Prosseguimento de estudos   

1. A conclusão de cada ciclo de formação permite que o aluno prossiga estudos e obtenha formação 

nos níveis seguintes. 

2. A conclusão de um CEF Tipo 1 permite o ingresso no 3º ciclo do ensino básico; 

3. A obtenção da certificação escolar do 9º ano de escolaridade através de um curso de tipo 2 ou tipo 

3 permite ao aluno/formando o prosseguimento de estudos num dos cursos do nível secundário de 

educação desde que: 

a) O aluno cumpra o curso de formação complementar, caso queira continuar nesta 

modalidade de educação e formação; 

b) O aluno realize exames nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, caso opte por 

um curso da modalidade geral de educação.  

4. A formação obtida pelos alunos com frequência sem conclusão de um curso de tipo 1 ou 2 é 

creditada, a pedido dos interessados, através de análise curricular, para efeitos de prosseguimento 

de estudos. 

5. A formação obtida pelos alunos sem conclusão de um curso de tipo 5 é creditada, a pedido dos 

interessados, através de análise curricular, para efeitos de prosseguimento de estudos noutras 

ofertas formativas de nível secundário.  

6. O prosseguimento de estudos de nível superior por parte de alunos que obtenham, através dos 

cursos de educação e formação previstos no presente Regulamento, a certificação escolar do 12º 

ano de escolaridade obriga à realização de exames finais nacionais, em condições análogas às 

estabelecidas para os cursos profissionais de nível secundário de educação, bem como ao 

cumprimento dos demais requisitos previstos na regulamentação de acesso ao ensino superior. 

 

 

CAPÍTULO VII - Disposições finais 

 

Artigo 21º- Acompanhamento e avaliação do funcionamento dos cursos 

1. Sem prejuízo das funções cometidas ao Conselho de Acompanhamento previsto no nº 10 do 

despacho conjunto nº453/2004, o acompanhamento e a avaliação do funcionamento dos cursos 

compete: 

a) o conselho pedagógico ou direcção pedagógica da escola, que poderá, para o efeito, criar uma 

secção própria integrando, entre outros, quando existam, um elemento do Serviço de 
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Psicologia e Orientação e um elemento dos serviços competentes em matéria de apoio sócio-

educativo;  

b) À equipa formativa do centro de formação profissional ou entidade formadora, que deve 

abranger, para além dos formadores, conselheiros de orientação profissional, técnico de 

serviço social e técnicos de emprego. 

2. Para os efeitos previstos no presente artigo, os serviços regionais, bem como os órgãos de 

acompanhamento das entidades formadoras, apresentarão, respetivamente, ao Conselho de 

Acompanhamento ou aos respectivos serviços de coordenação regional, relatório anual de 

avaliação dos cursos por si desenvolvidos ou desenvolvidos pelas entidades formadoras cujo 

acompanhamento lhes compete. 

 

Artigo 22º- Preparação para o exercício de profissões regulamentadas 

O funcionamento dos cursos que preparam para o exercício de profissões regulamentadas depende de 

parecer prévio emitido pelas entidades certificadoras, no âmbito do Sistema Nacional de Certificação 

Profissional, de forma a garantir o cumprimento dos requisitos relativos à homologação dos cursos. 

 

Artigo 23º - Estágio complementar pós-formação 

Em situações particulares e sempre que a área de formação ou o público-alvo o aconselhe, pode 

realizar-se um estágio complementar pós-formação com uma duração até seis meses. 

 

Artigo 24º - Cursos desenvolvidos no âmbito da cláusula de formação 

As disposições do presente Regulamento e, designadamente, as consagradas nos capítulos VI e VII, 

relativas ao regime de avaliação e de certificação da formação, classificação final e diplomas, bem 

como ao acompanhamento e avaliação do funcionamento dos cursos, são aplicáveis, com as 

necessárias adaptações, aos cursos de educação e formação desenvolvidos no âmbito da cláusula de 

formação nos contratos de trabalho. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

REGULAMENTO DOS CURSOS DE  
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO  

 

Data: 16.10.2017 

Revisão nº 00 

  

Cofinanciado por: 

    18 |21  
 

ANEXO I 
 

QUADRO Nº 1 

 

Tipologia dos percursos — Condições de acesso e certificação 

 

Percursos de 

formação 

Habilitações de 

acesso 

Duração mínima 

(horas) 

Certificação escolar 

e profissional 

Tipo 1 * 

Inferiores ao 6º ano 

de escolaridade, com 

duas 

ou mais retenções. 

1125 

(percurso com a 

duração até dois 

anos). 

6º ano de 

escolaridade — 

qualificação de nível 

1. 

 

Tipo 2 (*) . 

Com o 6º ano de 

escolaridade, 7º ou 

frequência do 8º ano. 

2109 

 (percurso com a 

duração 

de dois anos). 

9º ano de 

escolaridade — 

qualificação de nível 

2. 

Tipo 3 (*) 

Com 8º ano de 

escolaridade ou 

frequência, sem 

aprovação, do 9º ano 

de escolaridade. 

 

1200  

(percurso com a 

duração 

de um ano). 

 

9.o ano de 

escolaridade — 

qualificação de nível 

2. 

 

Tipo 4 

Com o 9º ano de 

escolaridade, ou 

frequência do nível 

secundário com uma 

ou mais retenções, 

sem o concluir. 

 

1230 

 (percurso com a 

duração 

de um ano). 

 

Certificado de 

competências 

escolares 

— qualificação de 

nível 2. 

Curso de formação 

complementar. 

 

Titulares de um curso 

de tipo 2 ou 3 ou de 

curso de qualificação 

inicial de nível 2 e 9º 

ano de escolaridade, 

que pretendam 

prosseguir a sua 

formação. 

 

1020 

 (percurso com a 

duração 

de um ano). 

 

Certificado de 

competências 

escolares. 

 

Tipo 5 

Com o 10º ano de um 

curso do ensino 

secundário ou 

equivalente, ou 

frequência do 

11º ano, sem 

aproveitamento, ou 

titular de percurso 

tipo 4, ou 10º ano 

2276  

(percurso com a 

duração 

de dois anos). 

 

Ensino secundário 

(12.o ano) —

qualificação 

de nível 3. 
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profissionalizante, 

ou curso de 

qualificação inicial de 

nível 2 com curso de 

formação 

complementar. 

 

Tipo 6 

Com o 11º ano de um 

curso do ensino 

secundário ou 

equivalente ou 

frequência do 

12º ano sem 

aproveitamento. 

 

1380  

(percurso com a 

duração 

de um ano). 

 

Ensino secundário 

(12.o ano) —

qualificação 

de nível 3. 

 

Tipo 7 

Titular do 12º ano de 

um curso científico-

humanístico ou 

equivalente do nível 

secundário de 

educação que 

pertença à mesma ou 

a área de formação 

afim. 

 

1155  

(percurso com a 

duração 

de um ano). 

 
Qualificação de nível 

3. 

 

 

(*) Têm também acesso os jovens com idade inferior a 15 anos, de acordo com o estabelecido no nº 2 

do artigo 1º do Regulamento. 

 

 

 

QUADRO Nº 2 

 

Áreas de competência e disciplinas/domínios/unidades de formação 

 

Itinerários tipo 1, 2 e 3 

 

Componentes de formação Áreas de competência 
Disciplinas/domínios/unidades 

de formação 

 Sócio-cultural 

 Línguas, cultura e 

comunicação 

 Língua Portuguesa 

 Língua Estrangeira 

 Tecnologias de Informação e 

Comunicação. 

 Cidadania e sociedade . 

 Cidadania e Mundo Actual 

 Higiene, Saúde e Segurança no 

Trabalho. 
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 Educação Física. 

 Científica .  Ciências aplicadas 
 Matemática Aplicada. 

 Disciplina Específica 2 

 Tecnológica  Tecnologias específicas 

 Unidade(s) do itinerário de 

qualificação associado. 

 

 Prática Estágio em contexto de trabalho. 

  

  

 

 Itinerários tipo 4, 5, 6, 7 e curso de formação complementar 

 

Componentes de formação Áreas de competência 
Disciplinas/domínios/unidades 

de formação 

 Sócio-cultural 

 Línguas, cultura e 

comunicação 

 Português 

 Língua Estrangeira 

 Tecnologias de Informação e 

Comunicação. 

 Cidadania e sociedade . 

 Cidadania e Mundo Actual 

 Higiene, Saúde e Segurança no 

Trabalho. 

 Educação Física. 

 Científica .  Ciências aplicadas 

 Disciplinas de ciências 

aplicadas: 

      Disciplina científica 1(*). 

      Disciplina científica 2 (*) 

      Disciplina científica 3 (*) 

 Tecnológica  Tecnologias específicas 

 Unidade(s) do itinerário de 

qualificação associado. 

 

 Prática Estágio em contexto de trabalho. 

  

(*) Disciplinas/domínios de suporte científico à qualificação profissional visada. 
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Matrizes dos cursos educação formação

2 — Matriz curricular dos curso tipo 2

Total de horas (a)Componentes de formação .(Ciclo de formaçao)
Componente de formação sócio-cultural:

Língua Portuguesa 192
Língua Estrangeira 192
Cidadania e Mundo Atual 192
Tecnologias de Informação e

C%municação 96
Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho 30
Educação Física 96

Subtotal 798
Componente de formação científica:

Matemática Aplicada
Disciplinaldominio específica(o) (d) 333

Subtotal 333
Componente de formação tecnológica:

Unidade(s) do itinerário de
qualificação associado b) 768
Componente de formação prática:
Estágio em Contexto de Trabalho (c) 210

Total de horas curso 2109
(a) Carga horária global não compartimentada pelos dois anos do ciclo de formação, a gerir pela

entidade formadora, no quadro das suas competências específicas, acautelando o equilíbrio da carga

horária anual por forma a optimizar a formação em contexto escolar e a formação em contexto de

trabalho.

(b) Unidades de formação/domínios de natureza tecnológica, técnica e prática estruturantes da

qualificação profissional visada.

(c)O estágio em contexto de trabalho visa a aquisição e o desenvolvimento de competências técnicas,

relacionais e organizacionais relevantes para a qualificação profissional a adquirir.

(cl) A distribuir entre as disciplinas de Matc ~ e disciplina/domínio específica(o).
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