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Artigo 1º 

Introdução 
O Centro de Formação Profissional e Desenvolvimento Rural Kolping, tem como objetivo prioritário 

promover a aquisição  de novos conhecimentos e a sua articulação com o mundo do trabalho, ser um núcleo de 
consolidação do Ensino técnico  Profissional, em que se cruzam os interesses e necessidades de formação 
emergentes do tecido sócio - económico e cultural regional e local, e assente prioritariamente na formação integral 
dos seus formandos. 
 

Artigo 2º 
Enquadramento 

Definição e esclarecimento das regras, normas e princípios da formação profissional do Centro de Formação 
Profissional e Desenvolvimento Rural Kolping. 
 

Artigo 3º 
Identificação 

Denominação Social: Obra Kolping de Portugal 
NIPC: 501 933 310 
Endereço: Quinta da Cruz Alta, Apartado 137, 5100-088 Lamego   
Telefone: 254 612 679 
Fax: 254 614 021 
Email: geral@kolping.pt                                               
Natureza Jurídica: Instituição Particular de Solidariedade Social e de Utilidade Pública. 
Entidade acreditada nº 783 pela DGERT – Direcção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho. 
 

Artigo 4º 
Horário de atendimento 

Segunda a sexta das 09:00 às 13:00 e das 14:00 às 18:00 
 

Artigo 5º 
Gestão da Formação/ Coordenação Pedagógica 

1– Constituição 
A gestão da formação e coordenação pedagógica do Centro de Formação é constituída por um/a Director/a 

do Centro, pelo/a Gestor/a da Formação, pelo/a coordenador/a Pedagógico/a, pelo/a educador/a e  pelo/a 
Administrativo/a. 

2– Competências 
Compete à Gestão da Formação/ Equipa Pedagógica exercer,  por delegação da Direção da Obra Kolping de 

Portugal, os poderes de gestão corrente do Centro e, designadamente, assegurar a gestão administrativa do Centro, 
nomeadamente conservando o registo de actos de matrícula e inscrição dos formandos e formandas, garantindo a 
conservação dos documentos de registo das actas de avaliação, promovendo e controlando a emissão de 
certificados e diplomas de aproveitamento e habilitações e, ainda, a qualidade dos processos e respectivos 
resultados. 
 

 

mailto:geral@kolping.pt


OBRA KOLPING DE PORTUGAL 

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL  

E DESENVOLVIMENTO RURAL 

QUINTA DA CRUZ-ALTA – APART.137 

5100 -088 - LAMEGO-PORTUGAL 

Revisão: 1ª 

Data: ___/___/___ 

 Pág. 2 

REGULAMENTO INTERNO 

  

Regulamento Interno– Obra Kolping de Portugal 

Elaborado: ____________________/Data:_____________ Verificado:___________ /Data:__________  Aprovado:_______________________       /      Data: 

___________________/ Homologação:________________/Data: __________ 

OKP.FORM.01 

 

Artigo 6º 
Equipa Técnico- Pedagógico 

 1 - Constituição 
Por todos os Formadores do curso/acção, coordenador de curso, coordenador pedagógico, gestor da 

formação.  
 

2- Competências 
a) Pronunciar-se quanto à avaliação dos elementos da turma. 
b) Pronunciar-se quanto ao comportamento individual e colectivo. 
c) Encontrar estratégias conjuntas que incentivem os formandos, que fomentem o sucesso educativo e 

possam ajudar a remediar situações resultantes da análise do ponto anterior. 
d) Quando a equipa pedagógica se reunir no momento da conclusão do conjunto de módulos de cada 

disciplina, apenas serão convocados os formadores da turma. 
e) A Direcção, e outros elementos da gestão da Obra Kolping, têm direito  a  participar nas reuniões da equipa 

pedagógica. 
 

Artigo 7º 
Formadores 

 1 – Recrutamento/seleção 
a) Os formadores ou entidade formadora serão recrutados pela Direção da Obra Kolping de Portugal, 

mediante parecer da diretora geral e  gestor da formação. 
b) Todos os formadores têm de possuir CAP (certificado de Aptidão Profissional) ou CCP (Certificado de 

Competências Pedagógicas). 
c) A contratação será efectivada de acordo com o perfil e com as competências técnico pedagógicas 

requeridas para cada acção. 
d) A divulgação das ofertas de horários de formação, bem como os prazos de candidatura, serão feitos 

através de meios de divulgação apropriados às necessidades pretendidas, recorrendo-se sempre que possível à 
bolsa de formadores do centro. 

 
2 – Direitos do formador 
a) Apresentar propostas com vista à melhoria das actividades formativas, nomeadamente através da 

participação no processo de desenvolvimento e nos critérios de avaliação da acção de formação, de acordo com o 
plano geral institucionalmente definido. 

b) Obter documento comprovativo, emitido pela entidade formadora, da sua actividade enquanto formador 
em acções por ela desenvolvidas. 

c) Ser integrado nas bolsas de formadores. 
d) Ser remunerado de acordo com a função que desempenha nos termos  definidos no contrato celebrado. 
e) Ter acesso a apoio técnico, material ou documental necessário ao cumprimento dos objectivos fixados nos 

programas de formação e disponíveis no Centro de Formação e Desenvolvimento Rural Kolping. 
f) Participar na elaboração dos programas dos cursos/ação que ministra. 
 
3 – Deveres do formador 
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a) Fixar os objectivos da sua prestação e a metodologia pedagógica a utilizar, tendo em consideração o 
diagnóstico de partida, os objectivos da acção e os destinatários da mesma, com observância da entidade formadora 
ou beneficiária. 

b) Cooperar com a entidade formadora, bem como com os outros intervenientes no processo formativo no 
sentido de assegurar a qualidade da formação. 

c) Preparar de forma adequada e prévia cada ação de formação, tendo em conta os objectivos da mesma, 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, o manual da ação e os instrumentos de 
avaliação, bem como, sempre que necessário, os pontos de situação intercalares. 

d) Participar na concepção técnica e pedagógica da ação, adequando os seus conhecimentos técnicos e 
pedagógicos ao contexto em que se desenvolve o processo formativo. 

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 durante o período da formação, 
comunicando de imediato à unidade orgânica a que reporta, qualquer anomalia que possa ocorrer. 

g) Exercer com competência e zelo a sua actividade de formação. 
h) Cumprir com assiduidade e pontualidade as suas obrigações de Formador. 
i) Cumprir a legislação, os regulamentos, bem como as regras aplicáveis à formação profissional. 
j) Prestar toda a colaboração nas ações de avaliação de desempenho, exigindo-a sempre que não exista. 
k) Avaliar cada acção de formação e, globalmente, cada processo formativo em função dos objectivos fixados 

e do nível de adequação conseguido. 
l) Participar em reuniões para que seja convocado. 
m) Ter consideração e lealdade para com o órgão executivo da instituição, trabalhadores e formandos. 
n) Elaborar sumários descritivos e precisos da matéria ministrada, bem como registar a ausência dos 

formandos. 
o) Elaborar os materiais pedagógicos, os testes de avaliação e outros elementos de estudo indispensáveis à 

formação. 
p) Comunicar, de imediato, qualquer ocorrência de carácter disciplinar, procedendo para este efeito ao 

registo das ocorrências verificadas ao longo do processo formativo, utilizando uma Ficha de Ocorrências, a entregar 
à Unidade orgânica a que reporta que a remeterá ao Técnico indigitado para o mesmo efeito que, em função da 
natureza das situações ou das problemáticas envolvidas, articulará com os restantes elementos da Equipa Técnico-
Pedagógica. 

q) Requisitar atempadamente, num período nunca inferior a 24 horas, os meios didácticos ou pedagógicos 
necessários ao desenvolvimento das acções da formação que ministra. 

r) Zelar pelo cumprimento das prescrições de higiene, segurança e saúde no trabalho. 
s) Utilizar o template da Obra Kolping de Portugal em todos os documentos pedagógicos produzidos, de 

acordo com a modalidade de formação que ministra e indicação da coordenação.  
 

Artigo 8º 
Formandos 

1 - Inscrição dos formandos 
a) A inscrição  para o curso será feita por uma ficha de pré inscrição  e curriculum Vitae, sempre que 
solicitado, através de email, fax e balcão de atendimento. 
b) A ficha de inscrição não representa um compromisso ou contrato com a Obra Kolping de Portugal. 

               c) As fichas de inscrição estão sempre sujeitas a confirmação. 
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d) As inscrições são consideradas por ordem cronológica e com prioridade, em iguais circunstâncias, para 
associados. 
e) As ações e datas apresentadas na divulgação da oferta formativa podem ser alteradas sem aviso prévio.  
f) Os dados constantes na ficha de inscrição serão inseridos no SIGO – Sistema de Informação e Gestão da 
Oferta Educativa. 

 
2 -  Selecção dos formandos 

a) Critérios de selecção: 
Perfil dos candidatos da acção a implementar; 
Prioridade para associados; 
Ordem de chegada das inscrições. 

        
 3 -  Direitos dos formandos 

a) Participar no processo formativo, de acordo com os programas estabelecidos, desenvolvendo as 
actividades de aprendizagem integradas no respectivo perfil de formação. 

b) Ser integrado num ambiente de formação ajustado ao perfil profissional visado, no que se refere a 
condições de higiene, segurança e saúde. 

c) Receber os apoios sociais e benefícios que lhe sejam atribuídos, nos termos da legislação em vigor. 
d) Ser integrado na Plataforma SIGO, para registo do seu percurso de qualificação, ao qual terá acesso 

através do seu registo em www.cadernetadecompetencias.gov.pt. 
e) Obter gratuitamente no final da acção, um certificado, nos termos da legislação e normativos aplicáveis, 

um mês após a data de conclusão da formação. 
f) Receber informação e orientação profissional quando o seu perfil o justificar. 
g) Beneficiar de um seguro contra acidentes ocorridos durante e por causa da formação, nos termos 

previstos pela legislação em vigor. 
h) Consultar o processo individual, o qual inclui todos os fatos relevantes ocorridos durante a sua formação, 

designadamente, data de início e fim da formação, resultados das provas, assiduidade e eventuais medidas 
disciplinares, sempre que solicitado com 48 horas de antecedência. 

i) Ver respeitada a confidencialidade dos elementos constantes do Dossier. 
Técnico-pedagógico. 
j) Celebrar contrato de formação com a Obra Kolping de Portugal sempre que o programa exigir. 
k) Requerer a emissão de uma declaração, aos serviços competentes do Centro, atestando a frequência e a 

duração da ação de formação. 
l)Reclamar junto da direção da Obra Kolping de Portugal  sempre que ocorra qualquer anomalia que 

prejudique o objectivo da formação. 
 

4 - Deveres dos formandos 
a) Responsabilizar-se relativamente à fiabilidade das informações prestadas. 
b) Assinar devidamente as folhas de presenças. 
c) Justificar documentalmente as faltas. 
d) Frequentar com assiduidade e pontualidade as actividades formativas, tendo em vista a aquisição 

das competências visadas. 
e) Tratar com urbanidade os representantes e trabalhadores do Centro ou da entidade formadora, os 

formadores e demais participantes com quem se relacione durante e por causa da formação. 
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f) Guardar lealdade aos representantes do Centro, designadamente, não divulgando ou transmitindo a 
terceiros informações sobre equipamentos e processos de fabrico de que tome conhecimento por ocasião da 
ação de formação. 

g) Utilizar com cuidado e zelar pela boa conservação dos equipamentos e demais bens que lhe sejam 
confiados, para efeitos de formação. 

h) Cumprir as directivas emanadas pelos órgãos de coordenação e gestão do Centro e os regulamentos 
internos em vigor. 

i) Cumprir as disposições de segurança, higiene e saúde, determinadas pelas condições de 
desenvolvimento da formação. 

j) Submeter-se à avaliação definida pela equipa técnico-pedagógica. 
k) Apresentar, em caso de desistência,  declaração que fundamente os motivos da desistência 

devidamente datada  e assinada. 
l) Entregar as cópias do Bilhete de Identidade e Cartão de Contribuinte ou Cartão de Cidadão. 
m) Informar o Centro sempre que verificarem alterações dos dados inicialmente fornecidos, 

nomeadamente o da residência. 
n) Responsabilizar-se individualmente e/ou colectivamente por todo e qualquer prejuízo ocasionado, 

voluntariamente ou por negligência gravosa, nomeadamente, em instalações, máquinas, ferramentas, utensílios 
ou outro material. 

o) Responder nos prazos fixados aos inquéritos que lhe forem dirigidos. 
p) Abster-se da prática de todo e qualquer acto de que possa resultar prejuízo ou descrédito para o 

Centro. 
q) Cumprir os demais deveres emergentes do Contrato de Formação. 
r) Em caso de desistência, a direcção analisará as causas e aplicará eventuais sanções, tendo em vista a 

restituição de eventuais prejuízos derivados da desistência. 
s)  

     5 - Constituem deveres especiais dos Formandos: 
a) Não praticar jogos de azar ou fortuna nas instalações do Centro. 
b) Não se apresentar nem permanecer nas instalações de formação, em estado de embriaguez ou em 

situação que denote consumo de drogas. 
c) Não introduzir, guardar ou consumir bebidas alcoólicas, estupefacientes ou outras drogas, nas instalações 

do Centro ou no Local onde decorre a formação. 
d) Não se ausentar do local da formação sem autorização de responsáveis do Centro ou da Entidade 

Formadora. 
e) Não utilizar telemóvel nem fumar em espaços destinados à formação ou em espaços contíguos à mesma. 

 
Artigo 9º 

Formação em Contexto de Trabalho/Estágio 
1 - A Formação em Contexto de Trabalho, também designada de FCT, destina-se a complementar a formação 

do formando e poderá enquadrar-se no contexto de uma disciplina, devendo ser de carácter essencialmente 
prático. 

2 - A FCT visa a aquisição ou o desenvolvimento de competências técnicas, relacionais e organizacionais 
relevantes para o perfil de desempenho à saída do curso. 

3 - O formando poderá desenvolver as actividades da FCT numa empresa/instituição designada pelo Centro ou 
por iniciativa própria, fazendo, neste caso, o contato prévio com a empresa/instituição, posteriormente o 
Centro formalizará a FCT. 
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4 - Competências da entidade formadora: 

a) Dinamizar ofertas de estágios; 
b) Apoiar a Entidade Acolhedora na definição do Plano Individual de Estágio de cada estagiário de acordo 

com o Perfil de Competências adquirido no curso e os objetivos da  Entidade acolhedora para as 
atividades a serem desempenhadas pelo estagiário; 

c) Apoiar os estagiários e os tutores de estagio, durante a duração do mesmo; 
d) Providenciar a avaliação da qualidade dos estágios, promovendo reuniões com coordenadores de curso, 

tutores, formadores da componente prática e estagiários para balanços e o preenchimento de Relatórios 
de Acompanhamento e Avaliação do Estágio e necessários ajustes ao Plano Individual de Estágio; 

e) organizar um processo técnico onde conste toda a documentação inerente á organização dos estágios, 
nomeadamente: relatórios de avaliação, atas de reuniões, metodologias e instrumentos utilizados; 

f) Indicar o coordenador de curso, responsável pelo estágios e/ou estágios, elo de ligação entre a Obra 
Kolping Portugal e a entidade acolhedora. O orientador de estágio designado e os formadores da 
componente tecnológica são responsáveis pela execução e acompanhamento do Plano Individual de 
Estágio e têm as seguintes competências: 

 Definir o Plano Individual de Estágio, em articulação com a Entidade Acolhedora; 
 Realizar o acompanhamento do estagiário, supervisionando o seu progresso face aos objetivos 

definidos e tendo em conta a organização do acolhimento, através de visitas de 
acompanhamento para se inteirar da forma como o estágio está a decorrer; 

 Participar nas reuniões promovidas pela Empresa; 
 Elaborar e apresentar de acordo com o calendário distribuído na reunião de início do processo 

de estágios, o Relatório de Acompanhamento e Avaliação de Estagiário – Orientador. 
 Divulgar da forma mais conveniente a todos os estagiários o regime de direitos e deveres que 

lhes são atribuídos.  
  

5 - Competências da Entidade Acolhedora 
g) Participar na definição do Plano Individual de Estágio de cada estagiário de acordo com o Perfil de 

Competências adquirido no curso e os objectivos da sua organização para aquele estágio. 
h) Apoiar os estagiários durante o decurso do mesmo, e designar um  orientador de estágio na entidade 

acolhedora. 
i) Participar na avaliação da qualidade dos estágios através de reuniões com orientadores da entidade 

organizadora para balanços e preenchimento de Relatórios de Acompanhamento e Avaliação do Estágio, 
assim como, dos necessários ajustes ao Plano Individual de Estágio. 

j) Preencher o mapa de assiduidade do estagiário.  
k) Dispor de ambiente de trabalho, condições de higiene e segurança e meios técnicos, humanos e 

materiais capazes de assegurar a formação profissional necessária e adequada à qualificação para uma 
profissão. 

 
6 - A FCT deverá respeitar o previsto para cada modalidade pela legislação e regulamentos específicos em 

vigor. 
 

                            Artigo 10º 
Assiduidade e Pontualidade 
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1 - O Formando deve comparecer no local da formação, nos horários previamente estabelecidos, devendo a 
assiduidade ser registada em documento próprio. 

2 - O Formando deve frequentar a sessão a que compareça com atraso devendo o formador advertir o 
formando. 

3 - Entende-se como atraso a ausência registada até 10 minutos após o início da sessão. Ultrapassado este 
limite deve ser considerada falta. 

4 - Em situações ocasionais e na primeira hora do dia, pode ser concedida ao Formando, uma tolerância de 
10 minutos, quando não se verifique a prática reiterada de atrasos. 
 

Artigo 11° 
Faltas 

5 - Nos termos do presente Regulamento, a falta é entendida como a ausência do Formando durante uma ou 
mais horas de formação no período normal/diário de formação, sendo classificada como justificada ou injustificada. 

6 - Para efeitos de contabilização das faltas considera-se como referência, um "dia completo", que 
corresponderá à ausência do Formando durante um período completo normal/diário de formação seguido ou ao 
somatório do número de horas de faltas interpoladas até perfazer a carga horária normal/diária da respectiva acção 
de formação. 

7 - As faltas, se previsíveis, devem ser comunicadas ao Centro com a antecedência de 2 (dois) dias e, logo 
que possível e por qualquer meio, não sendo previsíveis. O desrespeito do dever de comunicação ou a falta de 
comprovativos acarreta a injustificação da falta. Os respectivos comprovativos devem ser entregues no Centro num 
prazo máximo de 5 (cinco) dias, após o início da ocorrência. 

8 -  Desde que devidamente comprovadas serão justificadas as faltas motivadas por: 
a) Doença ou acidente nos termos da legislação laboral e normativos legais específicos em vigor, com as 

necessárias adaptações; 
b) Protecção na maternidade e paternidade, designadamente nascimento de filhos e assistência a filhos, nos 

termos da legislação laboral e normativos legais específicos em vigor, com as necessárias adaptações; 
c) Assistência à família, nos termos da legislação laboral e normativos legais específicos em vigor, com as 

necessárias adaptações; 
d) Falecimento de cônjuge ou parentes, nos termos da legislação laboral e normativos legais específicos em 

vigor, com as necessárias adaptações; 
e) Casamento até 5 dias úteis; 
f) Cumprimento de dever legal inadiável que não admita substituição e pelo tempo estritamente necessário 

ao seu cumprimento, designadamente, inspecção militar, tribunal e polícia; 
e) Outros casos de força maior devidamente comprovados a analisar pela Equipa Técnico-Pedagógica e 

aprovados pela gestão da formação. 
9 -  O Formando perde, o direito ao respectivo subsídio de alimentação em espécie ou em numerário, 

quando se ausente justificada ou injustificadamente, durante um período completo normal/diário de formação 
seguido ou se a sua presença for inferior a 2 horas. 

10 -  Sempre que os formandos atinjam os limites máximos nos termos da legislação aplicável para o efeito, 
cabe à Obra Kolping apreciar e decidir sobre as justificações apresentadas pelo formando. 

11 - Os limites de faltas justificados e injustificados, são estabelecidos pela legislação e regulamentos 
específicos de cada modalidade de formação. 
              12 - Quando possível pela legislação aplicável para o efeito, um formando que tenha ultrapassado o limite de 
faltas, poderá continuar a frequentar a formação mediante proposta ou parecer escrito da Equipa Técnico-
Pedagógica, que deve ter em conta, nomeadamente, os seguintes factores: 
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 a) Evolução do processo de aprendizagem do formando; 
 b) Factores que condicionam o grau de integração do formando no ambiente do Centro, bem como as 

implicações desta situação no seu projecto pessoal e profissional. 
 

Artigo 12° 
Infracção disciplinar 

1 - Considera-se infracção disciplinar o facto culposo praticado pelo formando com violação de algum dos 
seus deveres gerais ou especiais, previstos neste regulamento. 

2 - As infracções disciplinares podem ser consideradas simples, graves e muito graves. 
 

Artigo 13° 
Medidas disciplinares 

1 - No presente Regulamento, as medidas de natureza disciplinar aplicáveis aos formandos pelas infracções 
que cometam, são, em função da sua gravidade ou reiteração, as seguintes: 

a) Repreensão oral; 
b) Repreensão escrita; 
c) Perda de bolsa de formação sem dispensa de frequência da acção ou execução de tarefas pedagógicas 

compreendidas no objecto da formação; 
d) Suspensão temporária da frequência da acção de formação com perda de apoios sociais; 
e) Expulsão. 
2 - A medida disciplinar deve ser proporcional à gravidade da infracção e à culpabilidade do infractor, não 

podendo aplicar-se mais do que uma pela mesma infracção. 
3 - As medidas disciplinares são sempre registadas no processo individual do formando. 
4 - O disposto nos números anteriores não prejudica o direito da entidade formadora exigir indemnização de 

prejuízos ou de intentar o respectivo procedimento civil ou criminal a aplicar à situação em concreto. 
5 - As medidas disciplinares previstas nas alíneas a), b) e c) são sempre aplicadas sem dependência de 

processo disciplinar, mas com audiência prévia do Formando e, no caso de ser menor, do seu representante legal. 
6 - As medidas disciplinares previstas nas alíneas d) e e) são sempre aplicadas com dependência de processo 

disciplinar, com audiência prévia do Formando e, no caso de ser menor, do seu representante legal. 
 

Artigo 14° 
Determinação da Medida Disciplinar 

1 - A medida de natureza disciplinar deve ser adequada aos objectivos de formação e proporcional à 
infracção praticada, tendo em atenção: 

a) A gravidade do incumprimento do dever; 
b) As circunstâncias em que esta se verificou; 
c) A culpa do formando; 
d) A maturidade do formando e demais condições pessoais, familiares e sociais. 
 
 

Artigo 15° 
Segurança, Higiene e Saúde 

1 -É dever fundamental do Formando cumprir em absoluto as prescrições sobre segurança, higiene e saúde 
no trabalho. 
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2 - Na frequência das acções, o Formando deve utilizar correctamente os meios de protecção individual e/ou 
colectiva, determinados pela natureza das operações que tem que executar no decurso da formação, previstos pelas 
disposições legais em vigor e pelo presente regulamento, os quais terão, obrigatoriamente, de ser postos à sua 
disposição. 

3 - As prescrições complementares de segurança, higiene e saúde, que sejam entretanto emitidas, são de 
aplicação imediata a todas as acções de formação promovidas pela Rede de Centros e pelas entidades formadoras 
envolvidas na formação. 

4 - Constitui infracção para efeitos disciplinares, a não observância por parte do Formando, das prescrições 
de segurança, higiene e saúde referidas nos números anteriores. 
 

Artigo 16º 
Seguro 

1 - Os Formandos desempregados têm direito a um seguro contra acidentes,  ocorridos durante e por causa 
da formação, na modalidade de acidentes  pessoais, devendo ser devidamente informados dos riscos cobertos pela 
seguradora. 

2 - Os Formandos empregados e trabalhadores independentes, que por sua  iniciativa frequentem acções de 
formação sem autorização expressa da  entidade empregadora são, de igual modo, abrangidos pela apólice de 
seguro dos Formandos na modalidade de acidentes pessoais. 

3 - Os Formandos empregados que frequentem acções de formação desenvolvidas pela entidade patronal ou 
outros operadores, encontram-se abrangidos pela apólice de seguros por acidentes de trabalho quando o acidente 
tenha ocorrido durante e por causa das actividades de formação, dentro ou fora do local de trabalho, quando exista 
autorização expressa da entidade empregadora para tal frequência, nos termos da legislação em vigor. 
 

Artigo 17º 
Cessação do Contrato de Formação 

1 - Revogação por acordo das partes 
a) A entidade formadora e o formando podem fazer cessar o contrato de formação por acordo. 
b) A revogação pode verificar-se por motivos não imputáveis ao formando, nomeadamente, por doença, 

acidente, assistência à família, protecção na maternidade ou paternidade, obtenção de emprego, ou inaptidão 
manifesta para a acção de formação, sempre que se demonstre mediante parecer escrito da Equipa Técnico-
Pedagógica, a impossibilidade de o formando concluir a acção de formação com aproveitamento. 

c) O acordo de cessação do contrato deve constar de documento assinado por ambas as partes e no caso do 
formando ser menor, pelo seu representante legal, ficando cada um com um exemplar. 

d) O documento deve mencionar expressamente a data de celebração do acordo e a de início da produção 
dos respectivos efeitos. 

 
2 - Rescisão por Iniciativa da Entidade Formadora 
a) A entidade formadora pode rescindir o respectivo contrato de formação com justa causa. 
b) Constituem justa causa de rescisão os comportamentos culposos do formando que, pela sua gravidade e 

consequências, tornem imediata e praticamente impossível a subsistência da relação jurídica de formação 
profissional. 

c) Para efeitos do disposto no número anterior, consideram-se comportamentos culposos os que resultem 
da prática dos seguintes actos: 

     I) Infracções susceptíveis da aplicação da Medida Disciplinar de Expulsão, nos termos do Artigo 25.° do 
presente Regulamento; 
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     II) Faltas injustificadas superiores ao limite previsto no Artigo 9.° do  presente Regulamento. 
d) A rescisão por Iniciativa da Entidade Formadora pode ainda verificar-se  com justa causa, em resultado de 

comprovado desinteresse do formando  pela acção de formação, por falta de aproveitamento ou pela prática de 
faltas justificadas superiores ao limite previsto no Artigo 9.° do presente Regulamento. 

e) A rescisão é feita por escrito, devendo ser indicados os factos que a motivaram e a respectiva 
fundamentação, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal a que houver lugar. 

 
3 - Rescisão por Iniciativa do formando 
a) O formando ou no caso de ser menor, o seu representante legal, pode  rescindir o contrato de formação 

com justa causa. 
b) Constituem justa causa de rescisão do contrato os seguintes comportamentos culposos da entidade 

formadora: 
        I) Violação dos direitos legais e contratuais do formando; 

                      II) Ofensa à integridade física, liberdade, honra ou dignidade do formando punível por lei, praticada 
pelos representantes ou trabalhadores da entidade formadora. 

c) A rescisão é feita por escrito, devendo ser indicados os factos que a motivaram e a respectiva 
fundamentação. 

 
4 - Caducidade 
O contrato de formação caduca nos termos gerais do direito, nomeadamente: 
a) Com a conclusão da acção de formação para que foi celebrado; 
b) Com a impossibilidade superveniente, absoluta e definitiva de o formando frequentar a acção de 

formação ou ainda de a entidade formadora a ministrar; 
c) Quando se verifique o abandono da formação, considerando-se para este efeito a ausência do formando 

durante 5 dias seguidos ou 10 interpolados sem motivo justificado ou sem comunicação ao Centro e sem prejuízo da 
responsabilidade civil ou criminal a que houver lugar. 

 
Artigo 21º 

Avaliação dos formadores 
a) Nos termos da legislação em vigor, o Formador, enquanto elemento determinante para o êxito da acção 

formativa, é submetido a avaliação, tanto ao nível da sua competência técnico-profissional, como do seu contributo 
para a criação de um clima de confiança e compreensão mútuas entre os intervenientes no processo formativo. 

b)A avaliação de desempenho de cada Formador é realizada em impresso próprio, sendo o momento da sua 
aplicação da responsabilidade dos respectivo Centro. 

c)A avaliação do Formador é um processo conjunto, assumido pelo Formador e a Entidade Formadora. 
d) A avaliação do formador é sempre comunicada ao mesmo. 
 

Artigo 18º 
Avaliação dos formandos 

1 - A avaliação faz parte integrante do processo formativo e tem como finalidade validar os 
conhecimentos, as capacidades e as aptidões adquiridas e/ou desenvolvidas pelos participantes ao longo 
da formação. Os resultados obtidos constituem também um dos elementos de validação da própria 
formação. Assim, a avaliação constitui um processo integrador da prática formativa e, enquanto 
elemento regulador, tem um carácter predominantemente formativo e contínuo, sendo da 
responsabilidade da Equipa Formativa. Por outro lado, a avaliação deve permitir a capitalização dos 
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saberes, para efeitos de progressão no percurso formativo, viabilizando a acumulação de créditos, com 
vista à certificação do nível final de qualificação. 

2 - Tendo em conta que, para cada modalidade de formação existem normativos que consubstanciam 
regras específicas relativas ao processo de avaliação, devem os Formadores, aquando da celebração do 
contrato, solicitar às respectivas Unidades onde prestam colaboração, a informação contida nos 
referidos normativos, de modo a procederem em conformidade com as regras estabelecidas em matéria 
do processo de avaliação. 

 
 

Artigo 19º 
Encarregados de Educação/representantes legais 

Aos Pais, Encarregados de Educação e representantes legais  é reconhecido o direito de participar no 
processo formativo dos formandos. 

 
Artigo 20º 

Interrupções da formação 
1 - A interrupção da formação deve ser informada a formandos e formadores mediante apresentação do 

cronograma da acção/curso. 
2 - Sempre que se verificarem interrupções da formação, que possa prejudicar os objectivos da acção de 

formação, serão garantidas sessões compensatórias. 
 

Artigo 21º 
Proteção de dados pessoais 

Os dados pessoais de formandos e formadores relativos à formação, estão sujeitos a estrita 
confidencialidade no seu tratamento. 

 
Artigo 22º 

Procedimentos relativos a queixas /reclamações 
     1 - A queixa e reclamação construtiva é entendida do ponto de vista da melhoria da qualidade da formação em 
específico  e dos serviços da instituição no seu todo. 
     2 - A reclamação por escrito deve ser dirigida à Gestão da formação ou direcção, no prazo de 8 dias, após a 
constatação da reclamação. A resposta será emitida no prazo máximo de um mês, sendo analisada pela obra kolping 
de Portugal. 
    3 - Quando se verificar a utilização do livro de reclamações  existente na Obra Kolping de Portugal, a reclamação 
segue os trâmites legais em vigor. 

 
Artigo 23º 

Complementaridade 
    1 - Outros serviços e actividades diferenciadas serão objecto de regulamento específico. 
    2 - Aos órgãos Directivos, Pedagógicos e Administrativos do Centro, reserva-se o direito de decisão dos casos que 
no presente regulamento se considerarem omissos ou não totalmente contemplados. 

 
Artigo 24º 

Entrada em Vigor 
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1- O presente Regulamento, entra em vigor após aprovação pela direcção e ratificação pela assembleia. 
2- Este Regulamento deve ter ampla divulgação junto da Comunidade do Centro. 

 

O Presidente da Direção, 

___________________________________________ 

(Dr. José Manuel Lopes dos Santos) 

 

A Diretora Geral 

_______________________________________________ 

(Irmã Marguita Trömer) 


