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Introdução 

O presente Regulamento foi concebido a pensar em si, visando o bom funcionamento da 

formação. Na RLauTraining – Formação e Consultoria, Lda, vai encontrar um ambiente de 

trabalho e de formação agradável e saudável, que lhe permitirá desenvolver as suas 

competências e atualizar os seus conhecimentos, com o auxílio de profissionais especializados e 

certificados pedagogicamente. 

 
Objetivos 

O presente Regulamento tem como principais objetivos: 

1. Informar sobre a estrutura e funcionamento dos cursos desenvolvidos pela RLauTraining – 

Formação e Consultoria, Lda. 

2. Estabelecer regras de funcionamento, em termos de direitos e deveres dos intervenientes da 

formação. 

 
Direitos dos Formandos 

O formando tem direito a: 

1. Participar no curso e receber os ensinamentos em harmonia com o programa, 

metodologias e processos de trabalho definidos. 

2. Receber toda a documentação disponibilizada referente ao curso frequentado. 

3. Receber, no final do curso, um Certificado de Formação Profissional, estando este 

condicionado à frequência do curso até ao seu término. 

4. Receber informação e orientação profissional sempre que o solicitar por email, fórum ou 

telefonicamente. 

5. Reclamar junto da RLauTraining – Formação e Consultoria, Lda quaisquer anomalias que 

no seu entender prejudiquem os objetivos da formação, devendo esta reclamação ser 
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apresentada junto da Coordenação Pedagógica (Rute Martins).  

6. Ver garantida a confidencialidade dos dados pessoais fornecidos no processo de afetação à 

formação. 

 

Deveres dos Formandos 

O formando tem direito a: 

1. Frequentar o curso, visando adquirir os conhecimentos teóricos e práticos que lhes forem 

ministrados. 

2. Consultar a RLauTraining – Formação e Consultoria, Lda sempre que existirem questões 

pertinentes, tendo direito ao respetivo esclarecimento. 

3. Prestar provas de avaliação, se tal for solicitado e caso seja aplicável. 

4. Guardar lealdade à RLauTraining – Formação e Consultoria, Lda, designadamente, não 

transmitindo para o exterior informações sobre a atividade da mesma de que tome 

conhecimento aquando do decorrer do curso, assim como, não transmitir a sua password 

de acesso a aplicação nem os manuais do curso frequentado. 

 

Certificação 

1. No final do curso, ao formando será emitido um Certificado de Formação Profissional de 

acordo com o modelo publicado na Portaria n.º 474/2010 de 8 de julho. 

 
 
 

Procedimentos de tratamento de Reclamações e Sugestões 

1. Sugestões:  

Qualquer sugestão poderá ser apresentada por escrito (formato livre) via e-mail. As sugestões 

serão analisadas pela Direção e/ou pela Gestora de Formação, sendo registadas em sede de 
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Balanço de Atividades para efeitos de melhoria contínua da atividade da RLauTraining – 

Formação e Consultoria, Lda. As sugestões podem ainda ser facultadas através do questionário 

de avaliação da formação pelo formando, na questão de resposta aberta que se encontra no final 

do mesmo. 

 

2. Reclamações: 

Considera-se reclamação todas as declarações de descontentamento demonstradas pelos clientes e 

fornecedores em relação aos serviços desenvolvidos pela RLauTraining – Formação e Consultoria, 

Lda. Qualquer reclamação poderá ser apresentada por escrito (formato livre) via e-mail. 

A(s) reclamação(ões) deve(m) ser apresentada(s) no prazo máximo de 5 dias úteis após a ocorrência 

que motiva a reclamação. 

Compete à Gestora de Formação da RLauTraining – Formação e Consultoria, Lda apreciar a 

reclamação e emitir um relatório e solução adequada à situação, apresentando a resposta ao 

reclamante no prazo de 10 dias úteis após a apresentação da reclamação. 

 

Definição de Horário, Cronograma e Pagamento da Formação 

A definição de horário, cronograma e pagamento da formação é realizada diretamente com o 

formando ou com a entidade contratante do projeto formativo. 

 
Interrupções e Possibilidade de Repetições de Cursos 

A definição das condições relativas a interrupções e a possibilidade de repetição do curso é 

analisada pela Gestora de Formação, em função de cada caso, e em estreita articulação com o 

formando ou com a Entidade contratante do projeto formativo. 
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Critérios e Métodos de Avaliação da Formação 

1. No final do curso, e quando aplicável, será atribuída ao formando uma classificação final 

quantitativa numa escala de avaliação de 0 a 100 ou equivalente, mediante os exercícios e 

trabalhos solicitados pelo formador. 

 

Responsabilidades e deveres dos Agentes de Formação 

Gestora de Formação | Coordenadora Pedagógica 

 Cumprir e fazer cumprir todos os procedimentos explicitados no Manual da Qualidade da 

Atividade Formativa da RLauTraining – Formação e Consultoria, Lda, assim como todos 

os requisitos do Sistema de Certificação de Entidades Formadoras da DSQA/DGERT; 

 Garantir a concretização do Plano de Atividades da RLauTraining – Formação e 

Consultoria, Lda; 

 Dinamizar o processo de diagnóstico de necessidades dos formandos;  

 Promover o contacto e envio de propostas de formação a clientes; 

 Dar resposta a solicitações ou pedidos de esclarecimento de entidades clientes, 

formandos e/ou formadores; 

 Recrutar e selecionar os formadores; 

 Conceber e validar os programas de formação, em articulação com os formadores; 

 Validar os materiais de apoio à formação, em articulação com os formadores; 

 Garantir que são asseguradas todas as condições de realização da atividade formativa; 

 Garantir que são organizados os recursos didáticos (equipamentos, textos de apoio e 

suportes audiovisuais e informáticos); 
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 Reformular com os formadores, se necessário, estratégias formativas e/ou instrumentos 

de avaliação; 

 Monitorizar o desenvolvimento do projeto formativo; 

 Garantir a elaboração do relatório de avaliação dos projetos formativos. 

 

Formador 

 Preparar prévia e adequadamente cada curso, atendendo às especificidades da entidade 

cliente, à metodologia pedagógica mais ajustada, à estruturação do programa, à 

preparação de documentação e de suportes pedagógicos de apoio, aos planos de sessão 

e aos instrumentos de avaliação; 

 Cumprir na íntegra o programa de formação, previamente validado pela entidade cliente, 

abordando todos os pontos nele constantes; 

 Executar as sessões de formação; 

 Dar resposta adequada e pertinente a toda e qualquer mensagem, pedido de informação 

ou solicitação dos formandos (cursos presenciais de imediato, cursos á distancia máximo 

de 24 horas); 

 Facultar à RLauTraining – Formação e Consultoria, Lda a nova versão dos documentos 

de apoio ao curso, se, no decorrer do mesmo, forem efetuadas qualquer alteração à 

documentação de apoio; 

 Entregar a documentação e o material de apoio aos formandos, logo na primeira sessão; 

 Zelar pelos meios materiais e técnicos postos à sua disposição; 

 Avaliar cada processo formativo, em função dos objetivos fixados e do nível de 

adequação conseguido. 

 

Apoio Administrativo 
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 Assegurar o atendimento diário, presencial, telefónico, e ainda via correio eletrónico, 

durante o horário de atendimento da RLauTraining – Formação e Consultoria, Lda; 

 Responder a qualquer solicitação do público que pretenda contactar com a RLauTraining 

– Formação e Consultoria, Lda, ou remeter para quem de direito, no caso de não estar 

em condições de dar resposta; 

 Representar a imagem da RLauTraining – Formação e Consultoria, Lda, respondendo 

pela atividade da mesma junto do público; 

 Colaborar na organização logística e administrativa de toda a atividade formativa. 

 
Disposições Finais 

Os casos omissos no presente regulamento ou supervenientes serão decididos pela Direção da 

RLauTraining – Formação e Consultoria, Lda, respeitando sempre a legislação em vigor. 

 

A Direção. 
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