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Artigo I – Objeto / Âmbito de Aplicação 

a. O presente regulamento tem como objeto definir as normas de funcionamento geral das 

ações de formação e ou consultoria formativa promovidas pela PENHAS- Consultoria 

&Eventos, na qualidade de entidade formadora, doravante designada apenas por PENHAS. 

b. A PENHAS-Consultoria e eventos, Lda. foi criada em outubro de 2007 com a denominação 

LTFORMA – Formação Consultoria e Eventos, Lda. e é atualmente sedeada em Bragança, na 

Rua Alexandre Herculano, nº 106, 1º, 5300-075. Os contactos da empresa são: Sítio na Internet: 

www.penhasconsultoria.pt| E-mail: geral@penhasconsultoria.pt  

c. A PENHAS tem como: 

Missão - Assumir um relevante papel na transformação do tecido socioeconómico 

nacional, com o objetivo de melhorar a sua competitividade no mercado global.  

Visão - Crescer pela excelência, com ganhos de eficiência e competitividade. 

Valores: 

 Ética e Lealdade 

 Responsabilidade Social 

 Transparência 

 Rigor e Competência 

 Trabalho Colaborativo 

 Criatividade e Inovação 

 Relações Duradouras 

d. A utilização dos serviços formativos da PENHAS implica a aceitação integral e concordância 

com os termos e condições do serviço, por parte dos/as Formandos/as, que se 

consubstanciam um contrato de formação e um regulamento da formação. 

e. Este Regulamento encontra-se disponível para consulta nos locais de atendimento ao público, 

nos espaços onde decorre a formação, e na plataforma eletrónica 

https://formacao.penhasconsultoria.pt. 

f. O presente Regulamento aplica-se a todo o pessoal técnico, interno e externo, que colabora 

com a PENHAS no âmbito da atividade formativa por esta desenvolvida, a todos/as os/as 

Formandos/as que frequentam ações de formação promovidas e/ou executadas por esta 

Entidade, a PME no âmbito da Formação ação e a todos os seus Clientes e Fornecedores. 

 

 

http://www.penhasconsultoria.pt/
mailto:geral@penhasconsultoria.pt
https://formacao.penhasconsultoria.pt/
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Artigo II - Âmbito Geográfico 

O âmbito geográfico de atuação da PENHAS é nacional. 

 

Artigo III - Modalidades de Formação/Público Alvo/ Forma de Organização 

a. As modalidades de formação (Sistema Nacional de Qualificações (SNQ)) que desenvolvemos 

no âmbito da atividade formativa são:  

 Cursos de Educação e Formação para Jovens (CEF); 

 Cursos de Educação e Formação para Adultos (EFA); 

 Formações Modulares (FM) 

 Formação-ação dirigida a empresas (FA)  

 Outras ações de formação realizadas por empresas (OFP). 

 

b. O público-alvo que abrangemos são, independentemente do sexo, nível de qualificação e 

habilitações: 

 Empresários/as;  

 Ativos/as Empregados/as; 

 Ativos Desempregados/as 

 Empreendedorismos Feminino. 

 

c. As formas de organização que utilizamos com maior frequência na prossecução da nossa 

atividade formativa são: 

 Formação Presencial “em sala” 

 Formação em contexto de trabalho “on job”  

 Formação à Distância (e-learning e B-learning) / (https://formacao.penhasconsultoria.pt.) 

 

Artigo IV - Regras de Conduta 

a) O/a Formando/a aceita reger-se pelas cláusulas previstas no Código de Ética e de 

Conduta da PENHAS, no qual se se identificam os princípios e normas de comportamento 

https://formacao.penhasconsultoria.pt/
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que pautam a atuação dos/as, seus colaboradores/as, formadores/as e consultores/as, e 

formandos/as quer no âmbito da prossecução da sua missão, quer no exercício das 

diversas atividades, a que se encontram sujeitos e que devem assumir como 

intrinsecamente seus, refletindo-os na relação formativa que estabelecem entre si e com 

terceiros. 

No caso da formação à Distância (e-learning) alerta-se ainda que: 

b) O/a Formando/a reconhece que PENHAS reserva-se ao direito de editar ou remover 

quaisquer mensagens colocadas no fórum de discussão que colocam em causa o normal 

funcionamento da Formação ou que as mesmas sejam ofensivas ou alheias aos conteúdos 

do curso, podendo levar à suspensão da utilização do serviço online por parte do/a 

formando/a, caso essa prática se repita ou seja considerada grave. 

c) O/a Formando/a aceita que fica impedido de: 

I. Colocar nos fóruns de discussão, ou noutros instrumentos de interação social utilizados 
na formação, mensagens comerciais não solicitadas (spam), mensagens não 
relacionadas com as temáticas do curso, reclamações, pedidos de ordem pessoal ou 
mensagens que perturbem as atividades pedagógicas e o bom ambiente formativo; 

II. Recolher informações sobre os/as participantes na intervenção formativa incluindo, 
mas não limitado a nome, telefone e endereço de e-mail, sem prévia autorização 
dos/as mesmos e da PENHAS; 

III. Criar uma identidade falsa, fazer-se passar por outra pessoa ou tentar enganar os os/as 
participantes, os formadores ou colaboradores da PENHAS; 

IV. Utilizar uma linguagem ofensiva, quer junto de colaboradores, formadores ou outros 
Clientes; 

V. Transmitir qualquer material que possa esta protegido por patentes, direitos de autor 
ou outras formas de proteção de propriedade intelectual e para o qual não tenha 
direitos de transmissão ou utilização; 

VI. Transmitir vírus ou qualquer outro tipo de código destrutivo, nefasto que possa causar 
danos a terceiros. 

 

Artigo V - Publicitação da Oferta Formativa 
 

A publicitação da oferta formativa é realizada por diversos meios, assegurando a adequação às 

características do Publico Alvo, bem como a forma de organização, nomeadamente: 

a) Os cursos são publicados no sítio da Internet da PENHAS (www.penhasconsultoria.pt), redes 

sociais da empresa, com hiperligação ao programa de Formação e formulários de Pré-

Inscrição. independentemente da forma de organização;  

b) Divulgação junto dos/as ex-Formandos/as, via correio eletrónico; 
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c) Publicitação através da colocação de cartazes em locais estratégicos; 

d) Distribuição de folhetos informativos; 

e) Divulgação junto de Organizações e Entidades próximas dos/as destinatários/as da formação; 

f) Divulgação na comunicação social; 

g) Outros meios que a PENHAS entenda adequados em função da especificidade da ação de 

formação. 

h) No ato da divulgação são explicitados os requisitos e condições de acesso, duração, horário, 

local de realização, custo por Formando/a (caso aplicável) e demais informação que se 

considerar relevante. 

 

Artigo VI - Condições de Frequência 
(Destinatários e Assiduidade Faltas) 

a) Os destinatários das ações financiadas são oriundos das Regiões aprovadas no âmbito de cada 

operação e com respeito pelo regulamento específico de cada projeto; 

b) Os destinatários das ações não financiadas são o público em geral, oriundo de qualquer 

região; 

c) A assiduidade mínima para efeitos de atribuição do certificado é de pelo menos 90% da 

duração prevista da ação; 

d) Entende-se por falta a ausência do/a Formando/a durante o período normal de formação. É 

dever do/a Formando/a comparecer no local de formação nos horários previamente 

estabelecidos e de forma pontual, sendo a assiduidade registada na folha de presença 

existente para o efeito.  

e) Nas ações de formação à distância (e-learning ou b-learning), a assiduidade será medida 

também pelos registos gerados na plataforma utilizada, participação e realização de todas  

f) A justificação de faltas é apresentada pelo/a Formando/a em impresso disponibilizado pela 

PENHAS e carece de decisão do/a Coordenador/a Técnico/a Pedagógico/ao . 

g) O limite máximo de horas de faltas é de 10% do número total de horas da ação de formação. 

Nos casos em que regulamentação específica estabeleça outro limite, será dado conta do 

facto ao/à Formando com a devida antecedência. 
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h) Ultrapassado o limite de faltas, a PENHAS reserva-se no direito de proceder à exclusão do/a 

Formando/a sem aviso prévio. 

i) Na modalidade de Formação ação, os formandos devem percorrer um percurso formativo em 

ambas as componentes, com exceção da formação em ambiente intraempresa.Em casos 

devidamente justificados e validados, com fundamento na pré-existência de competências, 

podem ser admissíveis numa ação percursos formativos incompletos, sem prejuízo do respeito 

pela metodologia de formação-ação, não se aplicando nestes casos o limite de 10%.do 

número total de horas da ação de formação do percurso formativo em ambas as 

componentes, mas apenas à carga horária do módulo a frequentar. 

j) Sempre que a taxa de assiduidade apurada em qualquer uma das componentes seja de 100% 

e na globalidade do percurso (Componente Consultoria+ Componente de Formação) seja 

superior a 75% será considerado que o/a formando concluiu a formação, no entanto com 

percurso incompleto. 

k) Sempre que o limite de faltas estabelecido, em qualquer das modalidades previstas não for 

cumprido, poderão ser apreciadas as justificações apresentadas e, caso sejam aceites, serão 

desenvolvidos os mecanismos de recuperação necessários ao cumprimento dos objetivos 

inicialmente definidos. 

 

Artigo VII - Processo de Inscrição e Seleção 

a) As inscrições devem ser formalizadas em formulário papel, via telefone ou via site da PENHAS, 

onde devem constar todos os elementos necessários à avaliação da candidatura e 

acompanhadas da documentação solicitada. O/a formando/a declara que através da aceitação 

das condições gerais de utilização, que os dados por si preenchidos no site constituem 

informação verdadeira apenas e unicamente à sua própria pessoa. 

b) A inscrição só é considerada definitiva quando o formulário de inscrição estiver corretamente 

preenchido e acompanhado da documentação solicitada, bem como do respetivo 

pagamento, caso se trate de ações não financiadas; 

c) Seleção de candidatos - a seleção é realizada tendo em atenção os critérios pré-estabelecidos, 

conforme o programa ou homologação o exijam; 

d) As técnicas de seleção, são sempre adequadas às exigências do perfil de entrada. As 

candidaturas são analisadas com base em critérios variáveis de acordo com as exigências da 

ação de formação em causa. Os critérios de seleção gerais são os seguintes: 
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 Requisitos formais, designadamente idade, nível de formação, perfil profissional, 

situação face ao emprego, local de residência e demais requisitos determinados 

por eventual regulamentação específica; 

 Motivação e dinamismo; 

 Data de inscrição. 

 Verificação dos requisitos de elegibilidade das PME (Formação Ação), 

determinados pela regulamentação aplicável; 

 Motivação para a Mudança Organizacional (Formação – Ação) 

 A Verificação dos requisitos formais e ou de elegibilidade é realizada através de 

uma Análise curricular. 

e) Os restantes instrumentos a utilizar para verificação dos critérios são selecionados pelo/a 

Técnico/a responsável pela seleção, podendo ser realizados testes psicométricos, entrevistas 

individuais, entrevistas de grupo, conforme os perfis em causa. 

f) Quando os candidatos se encontrem em igualdade de circunstâncias após a análise dos 

critérios pré-estabelecidos, considera-se como critério de seriação a ordem de chegada da 

inscrição. 

g) Qualquer inscrição na oferta formativa da PENHAS e a sua frequência nos cursos implica a 

aceitação do regulamento e dos termos e condições. 

h) Ao efetuar uma inscrição na oferta formativa da PENHAS, é dada a possibilidade de consultar, 

ler atentamente e decidir se aceita ou não o regulamento e as condições gerais de utilização. 

i) Os/as candidatos/as não selecionados/as são informados/as por correio eletrónico e passam a 

integrar uma lista de suplentes, podendo haver lugar a substituições sempre que se registem 

desistências até ao início da formação. 

 

Artigo VIII - Custo, Pagamentos, Devoluções e Início das Ações 

a) A frequência de ações financiadas a 100% não implica qualquer pagamento por entidades ou 

formandos/as; 

b) A frequência de ações financiadas parcialmente implica o pagamento por entidades ou 

formandos da componente não financiada, conforme venha a ser definido; 
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c) A frequência de ações não financiadas está sujeita ao pagamento do seu custo integral por 

entidades ou participante; 

d) Nas ações de formação não financiadas a 100%, o pagamento do valor em causa poderá ser 

feito de uma só vez, no início, ou em prestações, até final da ação, em condições a acordar; 

e) O cancelamento da inscrição pode ser feito até 5 dias antes do início da formação sendo O/a 

formando/a reembolsado da totalidade do valor já pago. Os cancelamentos efetuados após 

este período, dão origem à retenção do valor já pago para frequência da ação, destinando-se 

este valor a fazer face a despesas administrativas efetuadas e prejuízos decorrentes de 

anulações de última hora; 

f) Nas ações que não se realizem por insuficiência de formandos, a totalidade do valor pago será 

devolvido aos formandos, sem que seja feita qualquer retenção; 

g) O/a formando/a é responsável por todas as taxas cobradas pelos bancos ou por entidades 

financeiras que utiliza para efetuar e fazer chegar à PENHAS o pagamento e a totalidade do 

valor da inscrição. 

h) Todos os valores mencionados na divulgação da oferta formativa incluem IVA à taxa legal em 

vigor, exceto nos serviços de formação certificada que são isentos de IVA ao abrigo do Artigo 

9.º do CIVA. 

i) O início das ações ocorrerá de acordo com a calendarização divulgada, sem prejuízo das 

alterações ou anulações que venham a verificar-se necessárias 

 

Artigo IX - Interrupções e Possibilidade de Repetição de Cursos 

a) Quando após o início de uma ação se verifique a sua interrupção por motivo imputável à 

PENHAS ou ao/a formador/a, a PENHAS, em conjunto com este e independentemente do 

motivo da interrupção, intervirá de modo a resolver as causas que levaram a essa 

interrupção, garantido assim a continuidade da formação; 

b) Quando com o procedimento anterior não for possível dar continuidade à ação já iniciada, 

a mesma será novamente calendarizada e todos os formandos contatados de modo a 

informá-los do novo calendário. 

 

Artigo X - Proteção de dados pessoais 

a) Os dados pessoais fornecidos pelo/a formando/a na ficha de inscrição e/ou comunicados à 
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PENHAS por outro meio, estão protegidos pela legislação em vigor; 

b) É assegurada a confidencialidade e segurança de toda a informação facultada pelO/a 

formando/a, que se destina exclusivamente a ser utilizada para gestão da formação e 

procedimentos administrativos referentes a pagamentos, emissão e envio de recibos, 

certificados e outros documentos; 

c) O/a formando/a tem o direito de consultar, alterar/atualizar ou exercer o direito ao 

esquecimento dos dados pessoais, bastando, para isso, contatar por escrito a PENHAS, que 

procederá de acordo com o pedido do/a formando/a; 

d) A formação online está em alguns casos, sujeita a gravações que serão utilizadas 

exclusivamente pela PENHAS para controlo de assiduidade, participação e aferição de 

trabalhos. 

 

Artigo XI - Queixas e Reclamações 

a) O/a formando/a / Formador/a e PME poderão, sempre por escrito e fundamentadamente, 

apresentar reclamação relativamente à sua participação numa ação de formação, dirigindo-a 

ao coordenador da ação de formação; 

b) A reclamação deve ser apresentada nos 5 dias seguintes a ter-se verificado a causa para a 

mesma; 

c) Qualquer reclamação por escrito será devidamente analisada e tratada pela PENHAS, de 

forma imparcial, sendo dada uma resposta, também por escrito, nos 10 dias úteis seguintes à 

apresentação da mesma; 

d) O responsável pela análise e resposta a cada reclamação deverá ser o coordenador 

pedagógico; 

e) Se necessário for, deverá ser feita uma reunião com o reclamante de modo a melhor se 

entenderem as causas da reclamação; 

f) Para formalização das reclamações está disponível na PENHAS um livro de reclamações; 

g) Os documentos a utilizar para registo e tratamento de todo o processo são parte integrante do 

procedimento “Melhoria Continua - Gestão de não Conformidades) 

 

 

Artigo XII - Desistências 
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a) As desistências deverão ser comunicadas até 5 dias úteis antes do início da ação. Caso se trate 

de uma ação não financiada, as desistências feitas dentro do prazo darão lugar à devolução de 

qualquer verba já paga. As desistências recebidas após este prazo, darão lugar à retenção do 

valor já pago; 

b) Após a ação ter início, qualquer desistência deverá ser devidamente justificada pelo/a 

formando/a, por escrito, havendo lugar à sua substituição caso ainda seja possível; 

c) Nas ações não financiadas, a desistência após o início da ação implica o pagamento da 

totalidade dos custos. 

 

Artigo XIV - Direitos dos/as Formandos/as 

a) O/a formando/a terá direito a frequentar e a participar na ação para a qual tenha sido 

selecionado, de acordo com o programa, cronograma e metodologias previamente definidas 

e divulgadas; 

b) No final da ação de formação os formandos receberão um certificado comprovativo da sua 

frequência e do aproveitamento obtido. 

c) O certificado comprovativo referido no ponto b) desta cláusula está dependente da frequência 

de pelo menos 90% da duração prevista da ação, para as ações em geral, por parte de cada 

formando; 

d) Para as ações ou componente não financiada, os formandos ou entidades têm direito a um 

recibo referente às quantias pagas pela frequência da ação, mencionando também o nome do 

curso e referência de homologação, caso se trate de um curso homologado. 

 

Artigo XV - Deveres dos/as Formandos/as e PME 

a) Os formandos têm o dever de frequentar as ações para as quais forem selecionados, com 

interesse, assiduidade e pontualidade, de acordo com a duração e calendário previstos; 

b) Os formandos obrigam-se ainda a: 

 Cumprir rigorosamente os horários estabelecidos para a formação; 

 Tratar a PENHAS e os seus representantes com urbanidade; 
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 Guardar lealdade não divulgando, por qualquer forma, informações que 

assumam natureza confidencial ou reservada; 

 Utilizar com cuidado e zelar pela boa conservação dos equipamentos e demais 

bens que lhes sejam confiados para efeitos de formação; 

 Responder, pela forma e no prazo solicitado, a todos os inquéritos formulados 

e diretamente relacionados com a ação de formação. 

c) No que se refere à formação desenvolvida em formato e-learning os/as formandos/as ficam 

obrigados à utilização reservada de imagens, textos e serviços, nomeadamente: 

 Os textos, imagens, sons, serviços interativos e demais materiais ou serviços 

disponibilizados pela PENHAS, adiante designados por conteúdos, destinam-se a 

ser utilizados para o fim exclusivo de frequência de um curso da PENHAS. 

 Não gravar as sessões de formação nem divulgar os seus conteúdos a terceiros. 

 No caso de publicar online trabalhos realizados no âmbito dos cursos que 

frequentar e caso pretenda utilizar o nome da PENHAS, o/a Formando/a deverá 

mencionar “este trabalho foi realizado pelo/a formando/a (nome) no âmbito do 

curso (nome do curso), e é da inteira responsabilidade do seu autor”, assumindo 

assim toda a responsabilidade pelo seu conteúdo e divulgação e isentando a 

PENHAS de qualquer responsabilidade. 

 O/a Formando/a não pode ceder os conteúdos a terceiros, copiá-los, reproduzi-los 

ou manipulá-los no seu todo ou em parte, nem utilizar os conteúdos que lhe são 

colocados à disposição para fins comerciais, publicitários, de autopromoção ou 

formação de terceiros, mesmo que mencione a fonte. 

 Todos os conteúdos disponibilizados pela PENHAS são propriedade da PENHAS 

e/ou entidades ou indivíduos parceiros e não podem ser copiados, reproduzidos, 

citados ou manipulados, no todo ou em parte. 

d) São ainda deveres das PME participantes na Formação Ação 

 Participar e colaborar ativamente na elaboração do diagnóstico de necessidades e 

do plano de ação em articulação com o formador/consultor designado pela 

entidade promotora para o efeito;  

 Transmitir, quando solicitada, a identificação nominal do (s) formando(s) que 
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irá(ão) frequentar a formação; 

 Assegurar que os formandos frequentam com assiduidade e pontualidade a 

formação, visando adquirir os conhecimentos teóricos e práticos que lhe forem 

ministrados; 

 Manter as condições (Requisitos de elegibilidade durante todo o período de 

execução do projeto 

 

Artigo XVI - Horário de Início das Ações 

a. As ações devem obrigatoriamente iniciar à hora de início prevista; 

b. Caso à hora prevista para início não estejam presentes 50% dos formandos, mais um, o 

formador poderá aguardar até 10 minutos; 

c. Se após os 10 minutos após da hora prevista não estiverem 50% dos formandos, mais um, o/a 

formador/a deve dar início à formação e comunicar imediatamente a situação à PENHAS; 

d. Se as condições descritas no ponto anterior se mantiverem durante mais de metade do tempo 

da duração prevista para a sessão, a PENHAS decidirá se a sessão se mantém ou se é anulada 

e marcada para data posterior. Caso seja adiada, o formador deve ainda afixar na folha que 

identifica o local de formação, o adiamento da sessão por razões imprevistas e a sua 

substituição em data a estabelecer; 

e. Aos formandos que não estejam presentes à hora de início da formação ou se ausentem por 

períodos diferentes dos intervalos realizados será registado o tempo de ausência, 

contabilizando-o para efeitos de assiduidade e pagamento de bolsa e/ou subsídios, quando a 

eles houver direito; 

f. Para efeitos de pagamento de bolsas e/ou subsídios, os períodos de falta serão considerados 

em ½ hora ou múltiplos de ½ hora, ou seja, faltas por períodos inferiores a ½ hora será 

considerada ½ hora, por atrasos superiores a ½ hora e inferiores a 1 hora será considerada 1 

hora, e assim sucessivamente; 

g. Na formação em e-learning, apenas para as sessões síncronas será definido um horário. 

 

Artigo XVII - Intervalos 

a) Os intervalos são calculados de acordo com a fórmula 10 minutos de intervalo X nº de horas 
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por sessão; 

b) Não é permitido condensar os tempos de intervalo no início ou no fim de cada sessão; 

c) Os intervalos só podem ser realizados após decorrer o tempo de formação que lhe dará lugar. 

 

Artigo XVIII - Critérios e Métodos de Avaliação 

O sistema de avaliação respeita à avaliação dos conhecimentos e à avaliação da formação, 

aplicando-se da seguinte forma: 

a. A avaliação de conhecimentos e ou da aprendizagem produz efeitos de certificação da 

aprendizagem realizada por cada formando e é realizada de acordo com o seguinte: 

 Avaliação diagnóstica, a realizar no início da formação, cujo objetivo é aferir os 

conhecimentos à partida, no sentido de melhor adequar os métodos e técnicas 

pedagógicas às necessidades específicas dos/as formandos/as; 

 Avaliação formativa, a realizar no final de cada módulo de formação, com base na 

assiduidade, pontualidade, motivação, participação, trabalho em equipa e resolução 

de exercícios por parte do formando, ao longo do curso, que traduzem a Expressão e 

compreensão escrita/oral, bem como a aplicação de competências gramaticais.  

 No caso da Formação realizada à Distância, a avaliação formativa -assenta nos 

seguintes critérios: 

i. Sessões síncronas: assiduidade/pontualidade, participação nos debates online; 

elaboração da síntese das sessões 

ii. Realização de atividades Interativas com conteúdos multimédia adaptadas aos 

objetivos, conteúdos e publico alvo. 

 A avaliação formativa corresponderá a 60% do total da nota final do curso, que será 

baseada na média aritmética das classificações finais de todas as Unidades/Módulos de 

formação; 

 Avaliação sumativa, a realizar no final da formação, com base na capacidade de trabalhar 

em Equipa, na execução do Trabalho Prático e ou teste de conhecimentos (Oral ou 

escrito). A avaliação sumativa corresponderá a 40% do total da nota final do curso. 

 A classificação da avaliação dos resultados da aprendizagem de cada formando é expressa 
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através da atribuição de uma menção qualitativa e de uma classificação de acordo com a 

seguinte escala:  

1. Muito insuficiente – de 0 a 4 valores  

2. Insuficiente – de 5 a 9 valores  

3. Suficiente – de 10 a 12 valores  

4. Bom – de 13 a 16 valores 

5. Muito Bom – de 17 a 20 valores 

 Considera-se que o formando tem aproveitamento no curso quando a sua classificação 

final for igual ou superior a 10 valores e tendo registado uma assiduidade mínima de 90% 

sobre a duração total do curso. 

b. A avaliação da formação pretende incrementar uma melhoria contínua em todo o processo. A 

avaliação do processo compreende a auscultação de todos/as os/as intervenientes. 

Formandos/as, Formadores/as, e formadores/ase tutor/a e Coordenação Pedagógica, aferindo 

nomeadamente metodologias utilizadas pelo/a formador/a e os conteúdos programáticos, 

organização do curso, condições da sala, desempenho do/a coordenador/a e satisfação com a 

formação 

c. No caso da Formação realizada à Distância, existe ainda a atividade de tutoria: 

 O e-tutor/a no momento da seleção envia um vídeo a todos/as os/as formandos/as 

com uma breve apresentação da plataforma e forma de funcionamento, onde consta 

ainda as informações de contato direto de forma a prestar esclarecimentos adicionais 

que venham a ser necessários; 

 O e-tutor/a acompanha o/a coordenador/a pedagógico/a na abertura de cada uma 

das ações formativas; 

 O e-tutor/a assegura a interação entre todos os intervenientes no processo formativo à 

distância, dando reporte intermédio aos/as formandos/as do desenvolvimento das 

aprendizagens na Plataforma. 

d. Cada ação de formação pode ter os seguintes níveis de avaliação, partindo do modelo de 

Kirkpatrick: 

 Avaliação diagnóstica – processo de verificação antes da formação (cursos com 

pré-requisitos que estabelecem determinado perfil de entrada) ou no início da 

formação (análise dos objetivos definidos e sua adequação às funções e 
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necessidades específicas do grupo de formandos). É realizada através de 

questionários, testes diagnósticos ou simulações; 

 Avaliação de satisfação/reação (nível 1) - processo de verificação da recetividade, 

por parte dos formandos, relativamente à ação de formação e às condições em 

que a mesma decorreu. É realizada através de questionário de satisfação; 

 Avaliação da aprendizagem (nível 2) - processo de verificação das atitudes que 

foram alteradas e/ou habilidades, conhecimentos e competências que foram 

adquiridas (pelo efeito direto do programa de formação). É realizada através de 

teste, trabalho de grupo ou individual, simulação, observação ou outro que 

considerado adequada à formação em causa; 

 Avaliação do impacto - processo de verificação dos efeitos da formação sobre o 

desempenho do formando a nível pessoal, organizacional e social. É realizada 

através de inquérito e/ou entrevista com formando ou empresa/entidade. 

 

Artigo XIX - Certificação 

De acordo com os critérios de avaliação definidos, serão emitidos os seguintes certificados: 

a) - Um certificado comprovativo da frequência da ação aos/às formandos/as que não tenham 

cumprido os critérios de avaliação estabelecidos; 

b) Nas situações em que os formandos não atinjam a assiduidade mínima por razões atendíveis, 

serão desenvolvidos mecanismos de recuperação considerados adequados e necessários para 

possibilitar que concluam a formação com aproveitamento e respetiva certificação 

c) - Um certificado de qualificação aos/as formandos/as que concluam a ação com 

aproveitamento, que tenham cumprido os critérios de avaliação e com assiduidade superior a 

90% da carga horária, de acordo com o estabelecido no nº 1 do art.º 39 da Portaria 283/2011 

de 24 de outubro, para além do registo das mesmas na Caderneta Individual de 

Competências, nos termos da legislação aplicável. 

d) Os modelos de certificado são os aprovados pela Portaria n.º 199/2011, de 19 de maio.; 

 

Artigo XX - Modelo Pedagógico |Â Distância – PENHAS 
 

a) Modelo Construtivista - O Modelo pedagógico adotado pela PENHAS é pautado pela 

valorização dO/a formando/a/a e dos seus contextos de aprendizagem que são mediados 
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pelas tecnologias e onde a flexibilidade e autonomia no acesso à aprendizagem são 

características centrais. O Modelo prevê a adequação das necessidades pedagógicas às quais 

a modalidade de formação à distância pode ser associado, uma vez que o foco pedagógico 

tem como conceção fomentar e orientar o processo mental do/a formando/a. O conhecimento 

não é apenas transmissível, mas resulta de uma construção pessoal e no processo de 

aprendizagem os modelos mentais dO/a formando/a devem-se ajustar à acomodação de 

novas experiências. 

Os métodos concluem-se com o fornecimento de ferramentas cognitivas que ajudam os 

formandos a interpretar e manipular os aspetos essenciais do problema, o fornecimento de 

ferramentas de conversação e colaboração que permitem a negociação do significado do 

problema entre a comunidade de alunos e, por último, o fornecimento de apoios a nível 

contextual e social. 

b) Ambientes De Aprendizagem Aberta OLE (Open Learning Environments), baseia-se numa 

perspetiva de aprendizagem centrada nO/a formando/a, na promoção da construção do 

conhecimento através da resolução de problemas, bem como na promoção do pensamento 

crítico e apresentação de múltiplas perspetivas. Este ambiente de aprendizagem será adotado 

em situações onde se pretende desenvolver o pensamento crítico e a apresentação de 

múltiplas perspetivas. 

Flexibilidade Temporal: O/a formando/a beneficia da flexibilidade temporal, no qual tem a 

possibilidade de aceder aos conteúdos dos cursos em qualquer lugar e em qualquer hora, em 

função da sua disponibilidade e ritmo de aprendizagem. Esta flexibilidade temporal 

proporciona ainda a participação e comunicação com o e-Formador nos momentos que lhe 

sejam mais convenientes. 

Autonomia: O modelo pedagógico adotado enfatiza ainda a autonomia dO/a formando/a no 

seu processo de aprendizagem. Isto é, O/a formando/a é responsável por tomar a iniciativa de 

realizar as tarefas determinadas pelos formadores, participar nos fóruns de discussão, cumprir 

os prazos estabelecidos, realizar o autoestudo dos conteúdos disponibilizados na plataforma. 

c) Modelo De Community Of Inquiry Ou Comunidade De Investigação, que assenta em três 

dimensões base: a dimensão cognitiva, a social e a docente. 

i. Presença Cognitiva 

O que os formandos podem construir e cujo significado podem confirmar com uma reflexão 
sustentada e discurso crítico Garante que ocorrem aprendizagens relevantes num ambiente 
que suporta o desenvolvimento de capacidades de raciocínio complexo e crítico 

ii. Presença Social 
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Capacidade dos membros da comunidade se projetarem socialmente e emocionalmente 
através dos meios de comunicação. É essencial garantir o estabelecimento de um Ambiente 
em que os formandos se sintam à vontade e em segurança para exprimir as suas ideias num 
contexto colaborativo 

iii. Presença Docente | e formador 

O desenho, a facilitação e a orientação de processos cognitivos e sociais no sentido de 
alcançar resultados de aprendizagem A aquisição de conhecimento e desenvolvimento de 
espírito crítico num ambiente colaborativo e com orientação docente são os elementos chave 
para uma comunidade de investigação/aprendizagem/inquirição mediada por computador. 

Serão utilizados princípios da pedagogia ativa, independentemente da modalidade de 

formação, valorizando os conhecimentos e a experiência dos participantes na interação com os 

novos modelos teóricos apresentados e aplicando sempre as reflexões e conclusões à 

realidade profissional dos participantes. 

a) Interações entre os vários intervenientes: A formação assenta em interações entre e-formandos/e-

formadores/ e-formandos/e-formandos e e-formandos/recursos pedagógicos; Todos os cursos 

tem apoio de e-tutoria. 

 

Artigo XXI - Utilização Única e Individual 
 

a. O Nome de Utilizador (Login) e a Password de Acesso é individual e intransmissível e não 

podem ser facultadas ou utilizadas por outros indivíduos ou entidades, incluindo entidades 

que tenham financiado a inscrição, no caso de formação não financiada. 

b. Todas as comunicações escritas enviadas para o endereço eletrónico do/a Formando/a 

destinam-se única e exclusivamente a si mesmo e não podem ser copiadas, reproduzidas, 

dadas a consultar ou serem disponibilizadas a terceiros. 

c. Todos os textos, imagens e outros recursos interativos disponibilizados na Plataforma PENHAS, 

no âmbito da Formação, destinam-se única e exclusivamente Ao/a formando/a, pelo que não 

poderão ser disponibilizados a outros indivíduos e/ou entidades. 

d. O/a Formando/a tem conhecimento que todos os seus acessos e movimentos nas plataformas 

PENHAS são monitorizados e registados. 

 

Artigo XXII - Requisitos de Utilização da Plataforma de Formação 

https://formacao.penhasconsultoria.pt. 
 

a. A frequência de cursos de formação apenas é possível em caso de aceitação do Regulamento 

de Formação e das Condições Gerais de Utilização. No caso de o/formando/a não concordar 

https://formacao.penhasconsultoria.pt/
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com o Regulamento de Formação e as Condições Gerais de Utilização, não poderá registar-se 

no site, fazer inscrições ou frequentar cursos. 

b. A utilização dos serviços de formação online ou â distância, na PENHAS implica: 

c. o acesso a um computador com ligação à internet (móvel ou fixa); 

d. um browser (programa para navegar) como por exemplo Internet Explorar, o Mozilla Firefox, o 

Google Chrome ou Apple Safari preferencialmente atualizados com as últimas versões; 

e. O/a formando/a deverá possuir competências básicas no domínio das TIC - Tecnologias de 

Informação e Comunicação, necessárias à frequência plena dos cursos de formação. 

f. Antes de proceder à inscrição, o/a formando/a deverá garantir a existência de condições 

técnicas necessárias à frequência de um determinado curso, nomeadamente ao nível do 

equipamento, software, etc 

g. O/a formando/a é responsável por todos os custos associados com o equipamento 

informático e ligação à Internet, nomeadamente os custos em que possa incorrer para 

estabelecer e utilizar uma ligação à Internet, assim como os custos das reparações técnicas e a 

impressão dos materiais pedagógicos. 

h. O /a formando/a é responsável pela falta de condições técnicas que o impossibilitem 

subitamente de frequentar o curso, no seu todo ou em parte, como é o caso de avaria no 

computador, problemas com firewalls ou sistemas de proteção instalados, como por exemplo 

antivírus, problemas de acesso à Internet, falhas temporárias de internet, perdas de 

informação, falta de espaço em disco, extravios, entre outros. 

 

Artigo XXIII - Deveres do Gestor de Formação 

a. O Gestor de Formação da PENHAS e é o responsável pela gestão da entidade formadora, nas 

áreas pedagógica, administrativa e financeira: 

 Define as linhas orientadoras do Projeto Formativo da PENHAS; 

 Aprova o Regulamento Geral de Funcionamento da Formação; 

 Decide a realização de investimentos em espaços de formação, equipamentos e recursos 

pedagógicos; 

 Aprova o Balanço de Atividades; 

 Assina os certificados de formação emitidos. 
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Artigo XIXV - Deveres do/a Coordenador/a Pedagógico/a 

a. O/a Coordenador/a é responsável por preparar e assegurar a execução das ações de 

formação, efetuando o planeamento, a programação, a organização, o acompanhamento, o 

controlo e a avaliação das atividades que integram cada ação de formação. 

b. Sempre que necessário, efetuar a abertura e encerramento dos cursos seguindo os 

procedimentos estabelecidos para o efeito; 

c. Acompanhar o decorrer das formações através da organização e consulta do Dossier Técnico – 

Pedagógico; 

d. Zelar pelo bom funcionamento do curso, apoiando o/a formador/a e os/as formandos/as nas 

suas necessidades, como promoção de uma boa imagem da PENHAS e como contribuição 

para a satisfação dos utentes e clientes da formação; 

e. Gerir os recursos afetos à formação; 

f. Promover as ações de revisão e da melhoria contínua; 

g. Implementar mecanismos de qualidade da formação e garantia da implantação das práticas 

formativas, por forma, a estarem em harmonia com os requisitos da certificação. 

 

Artigo XXIV - Deveres do/a Técnico/a de Formação 

a. Realizar o recrutamento e seleção dos/as Formandos/as; 

b. Colaborar na constituição/recrutamento da equipa de Formadores/as; 

c. Manter atualizada a base de dados de Formadores/as e consultores/as 

d. Planear, organizar e controlar o processo formativo, através da coordenação e dinamização 

das atividades de aprendizagem; 

e. Verificar o cumprimento dos objetivos definidos para a ação; 

f. Contabilizar presenças e faltas de Formandos/as e Formadores/as; 

g. Recolher os documentos necessários ao pagamento de bolsas de formação e outros subsídios 

aos/às formandos; 

h. Verificar justificações de faltas; 
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i. Assegurar a organização e manutenção do dossier técnico-pedagógico; 

j. Propor a aquisição e aluguer de material e equipamento necessário à formação; 

k. Providenciar duplicação de documentação e organizar toda a documentação a facultar aos /às 

formandos/as; 

l. Atualizar cronogramas; 

m. Tratar e verificar assinaturas nos contratos de formação com Formandos/as e Formadores/as; 

n. Assegurar a aplicação dos instrumentos de avaliação; 

o. Emitir Certificados de Formação; 

p. Elaborar relatórios finais. 

 

Artigo XXVI - Deveres do/a Formador/a e Consultor/a Formador/a(e-formador/a e-consultor/a) 

No desempenho da sua função, o/a formador/a e e- formador/a tem como deveres: 

a. Fixar os objetivos da sua prestação e a metodologia pedagógica a utilizar, tendo em 

consideração o diagnóstico de partida, a forma de organização, os objetivos da ação e 

destinatários da mesma, com observância das orientações da PENHAS; 

b. Preparar de forma adequada e prévia cada ação de formação, independentemente da forma 

de organização, tendo em conta os objetivos, os seus destinatários, a metodologia 

pedagógica mais ajustada, a estruturação do programa, a preparação de documentação e de 

suportes pedagógicos de apoio, o plano de sessão e os instrumentos de avaliação, bem como 

os pontos de situação intercalares que determinem eventuais reajustamentos no 

desenvolvimento da ação; 

c. Participar na conceção técnica e pedagógica da ação, se solicitado, adequando os seus 

conhecimentos técnicos e pedagógicos ao contexto em que se desenvolve o processo 

formativo; 

d. Desenvolver a formação que lhe está afeta, em termos de planeamento, execução e avaliação; 

e. Assegurar a reserva sobre dados e acontecimentos relacionados com o processo de formação 

e seus intervenientes; 

f. Zelar pelos meios materiais e técnicos postos à sua disposição; 

g. Verificar, no início e no final de cada sessão, a existência e estado operacional do material 

existente na sala, sendo responsável pela correta utilização do mesmo no decorrer da sessão; 

h. Ser assíduo e pontual; 
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i. Contribuir para o cumprimento da pontualidade por parte dos formandos, registando na folha 

de assiduidade o tempo de falta de cada formando, quer se trate de falta durante um período 

da formação, quer se trate de atrasos ou ausências durante o decorrer da sessão; 

j. Cumprir a legislação e regulamentos aplicáveis à formação; 

k. Orientar todo o percurso pedagógico da formação, bem como de todas as situações 

verificadas na plataforma. 

l. Comunicar com o/a Gestor/a da Formação e/ou o/a Coordenador/a da Formação todo e 

qualquer acontecimento gravoso que impeça o normal funcionamento da ação; 

m. Comunicar imediatamente com a equipa PENHAS caso haja algum imprevisto que impeça a 

sua presença na sessão síncrona de formação; 

n. Comparecer a reuniões para preparação, acompanhamento, avaliação da formação sempre 

que seja convocado/a para tal; 

o. Prestar, com verdade, toda a informação que for solicitada a qualquer momento; 

p. Abster-se da prática de qualquer ato donde possam resultar incómodos, prejuízos ou 

descrédito para PENHAS; 

q. Cooperar com a PENHAS, bem como com os outros intervenientes no processo formativo, no 

sentido de assegurar a eficácia da ação de formação; 

 

Artigo XXVII – Deveres da Entidade Formadora 

Constituem deveres da PENHAS, enquanto entidade formadora certificada (fonte: 

https://certifica.dgert.gov.pt/responsabilidade-da-entidade-certificada.aspx): 

a) Planificar a sua atividade, de modo a prestar serviços que correspondam às necessidades 

dos seus utilizadores. 

b) Garantir a realização dos projetos formativos que define, de acordo com as condições 

pedagógicas e organizativas previstas. 

c) Dispor de recursos humanos qualificados, com as competências técnicas e pedagógicas 

adequadas aos projetos formativos e respetivos destinatários. 

d) Garantir a articulação permanente entre a equipa de formação, formandos/as e clientes. 

e) Assegurar espaços e equipamentos adequados aos projetos formativos e respetivos 

destinatários. 

f) Assegurar atendimento permanente a formandos/as, formadores/as, clientes e outros 

https://certifica.dgert.gov.pt/responsabilidade-da-entidade-certificada.aspx
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agentes, sempre que dirija a sua oferta formativa ao público em geral. 

g) Divulgar e publicitar as ações formativas que desenvolve, com base em informação clara e 

inequívoca. 

h) Emitir Certificados de Formação de acordo com a legislação em vigor, utilizando para esse 

efeito a plataforma SIGO. 

i) Dispor de um Regulamento de Funcionamento da formação, do conhecimento dos 

formandos/as, formadores/as e outros agentes envolvidos 

j) Assegurar o acompanhamento e avaliação global do processo formativo e dos formandos 

e formadores. 

k) Auscultar os seus clientes, formandos/as e formadores/as, no sentido de saber a sua 

opinião sobre os serviços prestados e a sua forma de organização. 

l) Avaliar e rever sistematicamente a forma como presta os seus serviços de formação e 

introduzir as melhorias necessárias para elevar a sua qualidade. 

m) Ser exigente com os resultados alcançados com a sua prestação, prevendo mecanismos de 

acompanhamento pós formação. 

n) Pautar a sua conduta por princípios éticos e de igualdade e correção no tratamento de 

todos os agentes envolvidos na formação. 

o) Respeitar as normas legais que regulam a sua atividade e cumprir as obrigações a que se 

comprometa contratualmente com terceiros. 

p) Tratar as reclamações que lhe sejam dirigidas, de acordo com a legislação aplicável, 

aproveitando-as como oportunidade de melhoria. 

 

Disposições Finais e Transitórias 

O presente Regulamento será revisto anualmente ou quando as circunstâncias o exigirem, 

cabendo à Direção da PENHAS promover as formas de publicitação adequadas.  

A decisão de produzir alterações a este Regulamento é da exclusiva responsabilidade da Direção 

da PENHAS. 

Todos os/s formandos, /as formadores/as e outros/as intervenientes na formação têm direito à 

consulta do presente regulamento. 
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Bragança 20 setembro 2020 
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