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ENQUADRAMENTO 

O Centro de Energias Renováveis e Manutenção Industrial, adiante designado CERMI ou Centro, foi criado 

através do Decreto-Lei nº 29/2014, de 13 de Junho, enquanto Entidade Pública Empresarial e tem por 

objecto principal promover a difusão do conhecimento e o desenvolvimento de competências para o 

exercício de actividades profissionais de excelência no domínio das energias renováveis e da manutenção 

industrial. 

 

De acordo com o diploma referido, o objecto principal da sociedade CERMI E.P.E. é, acima de tudo, a 

formação e qualificação profissionais, sem prejuízo de outras actividades conexas de investigação e 

prestação de serviços, tanto a entidades nacionais como internacionais. No quadro das actividades de 

formação/capacitação e sensibilização, são definidas as seguintes, no Estatuto do CERMI: 

 

a) Promover e assegurar a formação e a capacitação científica, técnica, humana e cultural dos 

formandos; 

b) Desenvolver actividades de formação complementar e de apoio à formação de técnicos nas áreas 

das energias renováveis e manutenção industrial; 

c) Promover a criação de um centro de excelência no apoio à capacitação técnica profissional e 

empresarial e ao desenvolvimento das energias renováveis e manutenção industrial; 

d) Informar, sensibilizar e educar a sociedade civil cabo verdiana para a utilização racional de energia 

e aposta nas energias renováveis. 

 

A missão do CERMI, no que respeita à vertente formação/capacitação, abrange assim uma série de 

domínios de intervenção, que vão desde a qualificação inicial à formação contínua à sensibilização da 

população cabo verdiana para a eficiência energética. 

 

O CERMI dispõe de autonomia pedagógica, técnica e científica. A autonomia pedagógica traduz-se na 

faculdade de, através dos respectivos órgãos ou estruturas, elaborar os planos de estudo, programas e 

conteúdos curriculares das disciplinas, definir métodos de ensino e de formação, adoptar processos de 

avaliação dos conhecimentos e competências dos formandos e implementar inovações e experiências 

pedagógicas. A autonomia técnico-científica consiste na capacidade de, livremente, programar e executar 

actividades de pesquisa e demais actividades científicas e culturais, compatíveis com a natureza e os seus 
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fins, no âmbito e em articulação com as políticas de nacionais de educação, formação profissional e 

energia. 

Artigo 1° 

 (Âmbito) 

1. O presente Regulamento é aplicável a todos os formadores, que, de forma permanente ou não, 

exercem a actividade de formador em acções de formação profissional promovidas ou realizadas pelo 

CERMI, no âmbito das suas competências, definidas designadamente nos seus estatutos e de acordo 

com as normas gerais de funcionamento do Centro definidas no Regulamento da Actividade Formativa 

do Centro. 

2. Define-se como formador todo o profissional cujo perfil funcional integre competências técnico-

científicas e pedagógicas adequadas à formação que ministra e que tenha frequentado um curso 

específico e acreditado de capacitação pedagógica ou que possuir experiência profissional como 

formador, devidamente reconhecida por entidade competente.  

Artigo 2° 

 (Objecto) 

O presente Regulamento estabelece, nomeadamente: 

a) Os requisitos de acesso à Função; 

b) A descrição da função; 

c) Os direitos e deveres; 

d) As regras relativas ao contrato de formação. 

e) As normas de avaliação. 

Artigo 3° 

(Legislação de Referência) 

O presente Regulamento foi elaborado em observância ao disposto nos seguintes diplomas legislativos: 

a) Decreto-Lei n°53/2014 de 22 de Setembro, que define o Regime Jurídico Geral da Formação 

Profissional  

b) Decreto-Lei n° 22/2010 de 14 de Junho que define o Regime Jurídico Geral do SNQ; 

c)  Decreto-Regulamentar n° 14/2005 de 26 de Dezembro que define o Estatuto do Formador;  

d) Decreto-Regulamentar n° 16/2005 de 26 de Dezembro que define o Estatuto do Formando; 

e)  Decreto-Regulamentar n° 13/2005 de 26 de Dezembro que regula a Certificação da 

Formação Profissional 
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f) Decreto-Lei nº 29/2014, de 13 de Junho que cria e define os Estatutos do CERMI. 

 

Artigo 4º 

(Formador externo e interno) 

1. Formador interno é o profissional pertencente ao quadro de pessoal do CERMI. 

2. Formador externo é o profissional contratado que exerce a actividade de formador sem, contudo, 

pertencer ao quadro de pessoal do CERMI. 

Artigo 5º 

(Formador Teórico, Formador prático e Tutor) 

1. Em termos de componente de formação, o Formador classifica-se em: 

a) Formador teórico, o profissional que no CERMI assume a tarefa de orientar o formando na aquisição 

de conhecimentos e competências tóricos necessários ao exercício de uma determinada actividade 

profissional e apoiar o seu desenvolvimento pessoal como cidadão; 

b) Formador prático, o profissional que no CERMI assume a tarefa de orientar o desenvolvimento de 

capacidades e competências práticas do formando através de sessões de formação prática simulada 

ou em contexto real de trabalho, apoiando igualmente a evolução da personalidade do formando; 

c) Tutor, o indivíduo, trabalhador da entidade empregadora que acolhe os estagiários do CERMI, com 

perfil adequado, e que durante o estágio, que é um processo formativo, desempenha funções de 

orientação, integração, enquadramento e acompanhamento do formando. 

2. Os formadores podem ser simultaneamente teóricos e práticos. 

 

Artigo 6º 

(Requisitos de acesso à função de Formador) 

1. Os formadores do CERMI devem candidatar-se à respectiva integração na Bolsa de Formadores do 

CERMI, através do acesso ao site http://www.cermi-cv.net. 

2. Para serem integrados na Bolsa de Formadores do CERMI e nos termos da legislação em vigor, os 

formadores devem cumprir quatro tipos de requisitos: 

a) As habilitações literárias e a experiência profissional definidas caso a caso, para cada acção e 

módulo de formação; 

b) Os requisitos técnico-pedagógicos; 

c) Os requisitos psicossociais; 
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d) Outros requisitos. 

3. Constituem requisitos técnico-pedagógicos para o exercício da actividade de formador: 

a) O possuir um Certificado de Aptidão Pedagógica (CAP) válido, atribuído por entidade 

certificadora competente;  

b) O Certificado de Formador da Formação Profissional em Cabo Verde é conferido ou 

reconhecido pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) e pressupõe a 

conclusão, com aproveitamento, de um Curso de Formação Específica de Formador de 

Formação Profissional; 

c) A capacidade de conduzir o processo de ensino/aprendizagem segundo os princípios, 

métodos e normas de pedagogia recomendáveis; 

b) A facilidade de adaptar-se a diferentes contextos organizacionais e diferentes grupos de 

formandos; 

c) A capacidade de contribuir para a criação de um ambiente favorável de formação; 

d) A capacidade de avaliar os resultados e a eficácia de todo o processo formação profissional; 

e) A capacidade de garantir a eficácia e a eficiência em todo o processo de forma o e 

ensino/aprendizagem. 

4. Constituem requisitos psicossociais para o exercício da actividade de formador, nomeadamente: 

a) Ser responsável e autónomo; 

b) Possuir espírito de equipa, capacidades de relacionar-se e colaborar com os demais; 

c) Possuir espírito de autodesenvolvimento pessoal e profissional; 

d) Ter espírito de liderança; 

e) Possuir facilidades de comunicação; 

f) Possuir autodomínio emocional. 

5. Constituem outros requisitos necessários ao exercício da actividade de formador, a ausência 

comprovada de impedimentos de natureza física, psíquica e antecedentes criminais que 

impossibilitem o exercício da actividade de formador ou que sejam susceptíveis de serem agravadas 

por causa do desempenho desta. 

6. Os requisitos anteriormente referidos devem ser comprovados na fase de recrutamento do formador. 
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Artigo 7º 

 (Contrato de Formação do Formador externo) 

1. O contrato de formação entre o CERMI e cada um dos formadores externos está sujeito à forma escrita 

e deve ser feito em duplicado. 

2. A celebração do contrato em causa é sempre obrigatória, independentemente da modalidade de 

formação ou duração da acção. 

3. O presente Regulamento deve fazer parte integrante do contrato de formação. 

4. A renovação do contrato de formação encontra-se, entre outros requisitos, dependente da Avaliação 

de Desempenho do formador. 

5. O custo-hora da formação, a definir no contrato, depende dos níveis de qualificação de saída dos 

formandos e obedece aos valores padrão definidos na proposta do Conselho de Administração do 

CERMI, homologada pela respectiva tutela. 

6. O custo-hora da formação integra os custos relativos à preparação das acções e à avaliação dos 

formandos, em como outros relativos a actividades de natureza formativa, como acompanhamento 

de estágios, realização de visitas de estudo e outras. 

7. Os pagamentos ao formador externo é efectuado de acordo com o número de horas de formação 

registados no(s) livro(s) de sumário(s) respectivo e efectivamente prestadas, nos termos previsto no 

contrato de formação. 

Artigo 8º 

(Funções) 

1. Compete aos Formadores do CERMI, de uma forma geral, defender os interesses e direitos do 

formando, visando a obtenção duma formação profissional de e com qualidade e contribuir, pela natureza 

da sua posição, para o progresso sócio-económico de toda a sociedade e para afirmação da cidadania. 

Especificamente: 

a) Aplicar a pedagogia vocacional, a didáctica e as metodologias de ensino que facilitem a formação 

baseada em competências; 

b) Aplicar técnicas de elaboração curricular segundo orientações metodológicas e os instrumentos 

definidos para a elaboração de qualificações; 

c) Fazer a orientação vocacional e profissional, se solicitado; 

d) Elaborar e/ou adaptar e seleccionar recursos técnico-pedagógicos, em suporte digital ou outro; 
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e) Promover e usar o sistema de gestão e controlo da qualidade instituído pelo CERMI, respeitando 

sempre o respectivo Regulamento geral da formação e o Regulamento do Formando; 

f) Intervir em diferentes modalidades de formação, presenciais e à distância e naqueles integrados em 

processos de Reconhecimento de Competências Adquiridas (RCA); 

g) Gerir com eficácia o seu espaço de formação, gerindo e/ou mediando o processo de ensino e 

aprendizagem através do desenvolvimento de actividades adequadas aos objectivos da formação e 

estabelecendo uma relação pedagógica eficaz com os formandos; 

h) Planificar e organizar a avaliação das competências e aplica os métodos, técnicas e instrumentos 

adequados e indicados, de acordo com os Referenciais de Formação aplicáveis; 

i) Utilizar e adaptar recursos técnico-pedagógicos, em suporte digital ou outro, nomeadamente de acordo 

com as orientações do Coordenador de curso ou pedagógico; 

l) Garantir um ambiente de aprendizagem justo, inclusivo, seguro e saudável; 

m) Participar na gestão da formação, se solicitado a isso, colaborando com a coordenação pedagógica e 

com os restantes elementos da equipa, percebendo o CERMI como um todo e participando em todas as 

tarefas distribuídas pelos órgãos de gestão competentes; 

n) Cumprir e/ou assegurar o cumprimento das regras de higiene e segurança nos espaços de formação da 

sua responsabilidade; 

o) Manter sempre actualizada a formação tecnológica específica do seu campo profissional (tanto em 

teoria como nas habilidades práticas); 

p) Promover a ligação com o sector produtivo, empregadores e comunidades locais, envolvendo o Centro 

e todos os actores sociais; 

q) Preservar e promover o uso adequado de instalações, máquinas, ferramentas e demais bens colocados 

sob a sua responsabilidade, para que possam ser utilizados em perfeitas condições de funcionamento; 

r) Desempenhar as demais funções previstas pela Lei ou pela Direcção do CERMI, criando condições para 

a aquisição do saber teórico (conhecimentos), do saber fazer (capacidades), do saber estar (atitudes) e do 

saber aprender (aprender ao longo da vida) pelos formandos. 

Artigo 9º 

 (Direitos) 

São direitos específicos dos Formadores do CERMI: 

a) Ser integrado na Bolsa de Formadores do CERMI; 

b) Ser informado sobre os Regulamentos Internos do CERMI e sobre todos os assuntos que 
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justificadamente sejam do seu interesse, nomeadamente sobre o modo de organização do plano de 

estudos ou curso, o programa e objectivos essenciais de cada disciplina ou área disciplinar, as normas de 

utilização e de segurança dos materiais e equipamentos e das instalações, entre outros; 

c) Consultar o seu processo individual e aceder a toda a informação técnico-pedagógica sobre a sua 

pessoa que é compilada pelo CERMI; 

d) Usufruir de condições de trabalho condignas e de recursos adequados ao exercício da sua função; 

e) Ser eleito para os órgãos de gestão, nos termos dos Estatutos e do Regulamento Geral da Formação 

f) Participar no processo educativo, nomeadamente na definição das orientações pedagógicas ao nível 

do CERMI e na formulação de propostas de melhoria que julgar oportunas; 

g) Propor inovações e participar em experiências pedagógicas, bem como nos respectivos processos de 

avaliação; 

h) Usufruir de formação e informação para o exercício da função de formação; 

i) Beneficiar de segurança na actividade profissional e de condições de higiene e de saúde adequadas; 

j) Ter consideração e reconhecimento da sua autoridade pelos formandos e demais membros da 

comunidade escolar; 

l) Obter documento comprovativo de actividades que tenha desenvolvido no CERMI, com indicação da 

duração, domínios e qualidade da sua intervenção. 

Artigo 10º 

 (Deveres) 

São deveres dos formadores do CERMI: 

a) Gerir o processo de ensino-aprendizagem, no âmbito dos programas definidos, com observância dos 

Regulamento internos e segundo as orientações dos órgãos pedagógicos do CERMI; 

b) Respeitar a natureza confidencial de determinadas informações relativa aos discentes e respectivas 

famílias e a dados e acontecimentos do processo de formação; 

c) Co-responsabilizar-se pela preservação e uso adequado das instalações e equipamentos e propor 

medidas de melhoramento e renovação; 

d) Actualizar e aperfeiçoar os seus conhecimentos, capacidades e competências, numa perspectiva de 

desenvolvimento pessoal e profissional; 

e) Cooperar com o CERMI, bem como com outros intervenientes no processo formativo, no sentido de 

assegurar a eficácia da acção de formação; 
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f) Preparar de forma adequada e prévia cada actividade de formação, saber utilizar os instrumentos de 

avaliação e atender a eventuais necessidades de reajustamento no desenvolvimento da formação; 

g) Participar na concepção técnica e pedagógica da formação, adequando os seus conhecimentos técnicos 

e pedagógicos ao contexto em que se desenvolve o processo formativo; 

h) Ser assíduo e pontual; 

i) Conhecer e cumprir o regulamento interno e demais normas de funcionamento do CERMI. 

j) Certificar-se, no final da sessão, que a sala e os equipamentos didácticos ficam em condições de limpeza 

e arrumação adequadas para a sessão de formação seguinte; 

k) Manter a disciplina dentro e fora da sala de formação, intervindo em ocorrências que possam significar 

infracção, no sentido de as resolver ou comunicando-as ao Coordenador de Curso ou a outros órgãos 

competentes sempre que a gravidade dos factos o justifique; 

l) Preparar e garantir, dentro dos prazos estipulados, a execução dos instrumentos de planificação e 

avaliação pedagógica dos módulos que ministra; 

m) Participar nas actividades dos órgãos de gestão e desempenhar com zelo as funções para que tenha 

sido nomeado. 

Artigo 11º 

(Avaliação dos formandos) 

1. A avaliação dos formandos faz parte integrante do processo de formação e é uma obrigação essencial 

do formador. 

2. A avaliação a realizar pelo fomador, nas acções de qualificação inicial, deve ser diagnóstica, contínua 

e final e sempre formativa, podendo incluir uma prova ou teste de avaliação final. 

3. Os formadores podem ainda ser chamados a participar em júris de provas. 

4. A avaliação deve seguir o previsto nos Regulamentos internos do CERMI e ser realizada sob a 

supervisão do Coordenador do Curso ou do Coordenador Pedagógico. 

 

Artigo 12º 

(Participação na elaboração do dossier técnico-pedagógico) 

1. O formador deve participar na elaboração do processo técnico-pedagógico de cada acção, 

nomeadamente através das seguintes actividades e do fornecimento dos respectivos suportes ao 

Coordenador do Curso ou Pedagógico: 

a) Elaboração dos Planos de Sessão; 
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b) Elaboração de manuais, textos de apoio, exercícios e dos outros materiais técnico-pedagógicos 

necessários ao processo de ensino-aprendizagem, dos quais deve ser obrigatoriamente concedida 

uma cópia para integração no dossier em causa; 

c) Elaboração de relatórios de estágio, de visitas de estudo e de outras actividades formativas; 

d) Elaboração atempada do registo dos conteúdos leccionados, em livro de sumário(s) devidamente 

preenchido, não se aceitando expressões como “Idem”, “Continuação”, “Exercícios”, devendo o 

seu preenchimento realizar-se no início de cada sessão de formação, de acordo com a planificação 

aprovada; 

e) Registar atempadamente nos modelos criados para o efeito a assiduidade dos formandos, de 

forma obrigatória e de acordo com as regras do Regulamento Interno do Formando; 

f) Solicitar atempadamente e de forma escrita autorização ao Coordenador do Curso ou Pedagógico 

a realização de visitas de estudo ou de outras formativas; 

g)  Registar as ocorrências verificadas no espaço de formação. 

2. Todos os registos devem ser feitos nos modelos definidos e fornecidos pelo CERMI. 

 

Artigo 13º 

(Infracções e procedimento disciplinar) 

1. A violação dos deveres de formador faz o infractor incorrer em processo disciplinar que é regulado 

pela legislação geral aplicável e por aquela especificamente aplicável ao CERMI. 

2. Aos formadores abrangidos por processo disciplinar será assegurado direito de defesa de trabalho. 

 

Artigo 14º 

(Avaliação de Desempenho) 

1. O desempenho da actividade de Formador está sujeito a uma avaliação de carácter contínuo, a cargo 

do Coordenador Pedagógico, na qual deve participar o Coordenador do curso e tomar em consideração 

as avaliações dos formandos. 

2. A avaliação contínua deve culminar com uma avaliação anual, a qual tem por objectivo: 

a) Melhorar a qualidade da formação profissional ministrada; 

b) Adequar a organização do sistema e das acções às necessidades e exigências de uma formação 

relevante e de qualidade; 

c) Melhorar a prestação pedagógica e a qualidade profissional do formador; 
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d) Valoriza o e aperfeiçoar o trabalho do formador. 

3. O sistema de avaliação de desempenho é objecto de normas específicas a definir pelo CERMI, com a 

observência do disposto nos Regulamentos internos e demais legislação aplicável. 

 

Artigo 15º  

(Divulgação do Regulamento) 

O presente Regulamento é publicitado no CERMI, no seu “site” da internet, nos locais públicos de afixação 

de documentação no Centro e ainda fornecido gratuitamente aos docentes e discentes, quando iniciam a 

frequência no CERMI. 

Artigo 16º  

(Revisão do Regulamento) 

O presente Regulamento é validado anualmente e pode ser revisto sempre que as circunstâncias a isso 

obriguem. 

Artigo 17º  

(Acompanhamento) 

O acompanhamento do presente Regulamento é feito de modo sistemático e contínuo pela Coordenação 

Pedagógica do Centro, visando a sua actualização e melhora e consequentemente, a melhoria da 

actividade formativa do CERMI. 

 

Artigo 18º  

(Casos Omissos) 

A interpretação das disposições do presente Regulamento, quando necessária, e a resolução dos casos 

omissos são da competência dos órgãos de administração e gestão do CERMI sob coordenação do 

respectivo Presidente do Conselho de Administração e de acordo com os respectivos Estatutos e com a 

legislação em vigor. 

Artigo 19º 

(Entrada em Vigor) 

Este Regulamento entra em vigor imediatamente após a sua aprovação pelo Conselho de Administração 

do CERMI. 

 


