
MÓDULO 1. FORMADOR: SISTEMA, CONTEXTOS E PERFIL  

ENQUADRAMENTO FORMAÇÃO PROFISSIONAL Legislação Formação Profissional 

Texto de apoio 

Legislação de enquadramento do Sistema Nacional de Qualificações (SNQ), dos instrumentos do Sistema 
Nacional de Qualificações (SNQ), das ofertas de educação e formação profissional e outra legislação. 

Sistema Nacional de Qualificações – SNQ 

▪ Decreto-Lei nº 14/2017, de 26 de janeiro – altera o Decreto-Lei n.º 369/2007, de 31 de dezembro, 
cria o regime jurídico e define as estruturas e instrumentos que asseguram o seu funcionamento. 

▪ Decreto-Lei n.º 396/2007, de 31 de dezembro – cria o regime jurídico e define as estruturas e 
instrumentos que asseguram o funcionamento do Sistema Nacional de Qualificações (SNQ). 

▪ Resolução do Conselho de Ministros n.º 173/2007, de 7 de novembro – aprova um conjunto de 
medidas de reforma da formação profissional, acordada com a generalidade dos parceiros sociais 
com assento na Comissão Permanente de Concertação Social. 

  

Instrumentos do Sistema Nacional de Qualificação – SNQ 

▪ Portaria n.º 47/2017, de 4 de fevereiro – regula o Sistema Nacional de Créditos do Ensino e 
Formação Profissional (Sistema de Créditos) e define o modelo do Passaporte Qualifica. 

▪ Portaria nº 214/2011, de 30 de maio – estabelece o regime de formação e certificação de 
competências pedagógicas dos formadores que desenvolvem a sua atividade no âmbito do Sistema 
Nacional de Qualificações (SNQ). 

▪ Portaria n.º 782/2009, de 23 de julho – regula o Quadro Nacional de Qualificações (QNQ) e define 
os descritores para a caracterização dos níveis de qualificação nacionais. 

▪ Portaria n.º 781/2009, de 23 de julho – estabelece a estrutura e organização do Catálogo Nacional 
de Qualificações (CNQ). 

▪ Despacho n.º 13456/2008, de 14 de maio – aprova a versão inicial do Catálogo Nacional de 
Qualificações (CNQ). 

▪ Portaria n.º 851/2010, de 6 de setembro – regula o sistema de certificação de entidades 
formadoras previsto no Decreto-Lei n.º 396/2007, de 31 de dezembro. 

▪ Portaria nº 256/2005, de 16 de março – aprova a Classificação Nacional de Áreas de Educação e 
Formação (CNAEF). 

  

Modalidades de ensino e formação profissional 

▪ Portaria n.º 235-A/2018, de 23 de agosto – procede à regulamentação dos Cursos Profissionais 
(CP). 
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▪ Portaria n.º 232-A/2018, de 20 de agosto – procede à regulamentação dos Cursos Artísticos 
Especializados (CAE) de Design de Comunicação, de Design de Produto, de Produção Artística e de 
Comunicação Audiovisual. 

▪ Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho – estabelece o currículo dos ensinos básico e secundário e os 
princípios orientadores da avaliação das aprendizagens. 

▪ Portaria n.º 229-A/2018, de 14 de agosto – procede à regulamentação dos Cursos Artísticos 
Especializados (CAE)de Dança, de Música, de Canto e de Canto Gregoriano. 

▪ Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto – procede à regulamentação das ofertas educativas do 
ensino básico. 

▪ Portaria nº 232/2016, de 29 de agosto – regula a criação e o regime de funcionamento dos Centros 
Qualifica. 

▪ Despacho 9752-A/2012, de 18 de julho – altera o Despacho Conjunto nº 453/2004, de 27 de julho – 
que cria os Cursos de Educação e Formação para Jovens (CEF). 

▪ Portaria nº 283/2011, de 24 de outubro – altera e republica a Portaria nº 230/2008, de 7 de março, 
que define o regime jurídico dos cursos de educação e formação de adultos (EFA) e das Formações 
Modulares (FM). 

▪ Portaria nº 474/2010, de 8 de julho – estabelece o modelo de certificado de formação profissional 
que se destina a certificar a conclusão com aproveitamento de uma ação de formação certificada 
não inserida no Catálogo Nacional de Qualificações (OFP). 

▪ Portaria nº 57/2009, de 21 de janeiro  – regula os cursos de técnicas de cozinha/pastelaria, de 
técnicas de serviço de restauração e bebidas e de operações turísticas e hoteleiras cursos 
ministrados pelas escolas do Turismo de Portugal, IP. (CHT). 

▪ Portaria 1497/2008, de 19 de dezembro  – procede à regulamentação dos Cursos de Aprendizagem 
(CA). 

▪ Portaria nº 230/2008, de 7 de março  – define o regime jurídico dos cursos de educação e formação 
de adultos (EFA) e das formações modulares (FM). 

▪ Decreto-lei nº 88/2006, de 23 de maio – regula os cursos de especialização tecnológica (CET). 

▪ Despacho Conjunto nº 453/2004, de 27 de julho – cria os Cursos de Educação e Formação. para 
Jovens (CEF) 

  

Outra legislação 

▪ Resolução do Conselho de Ministros nº 32/2019, de 14 de fevereiro – aprova o Programa Qualifica 
AP e estabelece os seus objetivos específicos. 

▪ Despacho nº 1088/2019, de 31 de janeiro – cria e regulamenta o Quadro Dinâmico de Referência 
de Competência Digital (QDRCD). 
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▪ Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto – procede à regulamentação das ofertas educativas do 
ensino básico. 

▪ Despacho n.º 6944-A/2018, de 19 de julho  – homologa as Aprendizagens Essenciais do ensino 
básico. 

▪ Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho – estabelece o currículo dos ensinos básico e secundário e os 
princípios orientadores da avaliação das aprendizagens. 

▪ Despacho n.º 6478/2017, de 26 de julho  – homologa o Perfil dos Alunos à saída da escolaridade 
obrigatória. 

▪ Despacho n.º 5908/2017, de 5 de julho – autoriza, em regime de experiência pedagógica, a 
implementação do projeto de autonomia e flexibilidade curricular dos ensinos básico e secundário, 
no ano escolar de 2017-2018. 

▪ Decreto-lei nº 86-A/2016, de 29 de dezembro  – define o regime de formação profissional na 
Administração Pública. 

▪ Decreto-lei nº 92/2014, de 20 de junho – define o regime jurídico das escolas profissionais privadas 
e públicas. 
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