
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENTO DA FORMAÇÃO 
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1. A FÁCIL CONTACTO, LDA. é uma empresa que desenvolve atividade em diversas áreas, 

apresentando a sua atividade estruturada em educação, formação, desporto e saúde. 

 

2. O presente regulamento estabelece as normas consideradas fundamentais pela Fácil 

Contacto, para o desenvolvimento do serviço – formação, sendo que deverá ser lido e aceite 

antes do início da ação de formação, pelos envolvidos no processo de formação, ou seja, 

formador(a), formando(a) e/ou parceiros. 

 
 

INSCRIÇÃO 

 
1. A inscrição na ação de formação pretendida deve ser efetuada online, através do 

preenchimento da ficha de inscrição, devendo ser tidos em conta: 

 
a. Os campos de preenchimento obrigatório, pois constituem uma informação 

indispensável para a gestão do processo de formação; 

b. A entrega dos documentos obrigatórios (solicitados aquando da inscrição). 

 

2. A receção de inscrições serão aceites por ordem de chegada, sendo que a mesma só será 

considerada após o preenchimento da ficha de inscrição, o respetivo pagamento e receção do 

comprovativo de pagamento, que deve ser enviado para formação@facilcontacto.pt. 

 
3. A confirmação da inscrição na ação de formação será efetuada por correio eletrónico. 

 
 

CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO 

 
1. As ações de formação apenas ocorrerão com um número mínimo de 8 formandos inscritos. 

 

2. As ações de formação terão a carga horária referida nos meios de divulgação, distribuídas 

de acordo com o programa de formação definido pela Fácil Contacto e formadores. 

 

3. A ação de formação será ministrada pelo(s) formador(es) indicados nos meios de 

divulgação para o efeito, podendo a Fácil Contacto proceder à substituição, em caso de 

necessidade, por outro(s) do mesmo nível profissional. 
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4. Cabe aos formandos zelar pelo bom estado das instalações e dos equipamentos utilizados 

no decorrer da formação. 

 
 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
1. O pagamento da inscrição na ação de formação deverá ser efetuado até 3 dias antes da 

data de realização da mesma, pois só assim será formalizada. 

 

2. O preço, as condições de pagamento e as condições/requisitos de participação serão 

indicados em cada ação de formação, sendo que o pagamento será efetuado através de 

transferência bancária. 

 

3. O recibo de pagamento será enviado em formato digital para os correios eletrónicos dos 

formandos. 

 
 

CANCELAMENTO, ALTERAÇÕES E/OU SUBSTITUIÇÕES 

 
1. A Fácil Contacto reserva-se ao direito de adiar ou cancelar qualquer ação de formação 

programada até 3 dias úteis antes da data prevista para o seu início, entre outros motivos por 

verificar que não tem o número mínimo de participantes ou qualquer outro motivo de gestão. 

O cancelamento será comunicado por correio eletrónico a todos os participantes inscritos. Neste 

caso, a Fácil Contacto informará com antecedência a nova data da ação ou, caso seja cancelada, 

reembolsará o montante relativo à inscrição assim que o cancelamento ocorra. 

 
2. Aquando da impossibilidade de presença da pessoa inicialmente inscrita, esta pode indicar 

outra pessoa que a substitua, desde que a situação seja comunicada até dois dias úteis antes do 

início da formação. 

 

3. À Fácil Contacto reserva-se o direito de alterar o local onde a formação é ministrada para 

outro local na mesma área geográfica, bastando que avise o formando com uma antecedência 

mínima de 72 horas. 
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AVALIAÇÃO 

 
1. Uma vez que a avaliação constitui um elemento integrante da formação, os formandos 

deverão estar presentes em pelo menos 75% das horas de contacto previstas, sendo que o 

controlo da assiduidade dos formandos é efetuado através do preenchimento de um registo de 

presenças, assim como avaliação à reação dos mesmos é efetuada no final da formação através 

do preenchimento de um questionário de satisfação. 

 
2. Para além do questionário de satisfação, os formandos poderão sempre, junto do 

responsável da formação ou por correio eletrónico, apresentar os aspetos em que a formação 

pode ser alvo de melhoria. 

 
 

CERTIFICAÇÃO 

 
1. Toda a formação ministrada é certificada sendo atribuído o respetivo documento 

comprovativo (certificado) aos formandos que frequentem a formação. Os certificados serão 

enviados por correio eletrónico, num prazo máximo de 30 dias após a formação.  

 
 

CONFIDENCIALIDADE 

 
1. Os dados pessoais constantes na ficha de inscrição são apenas para uso da empresa, 

comprometendo-nos a não divulgar por qualquer meio ou ceder os referidos dados. 

 
2. O presente regulamento é publicado para consulta por parte dos formandos, formadores e 

outros intervenientes na formação no sítio da internet inerente a cada formação, que se 

encontra disponível na página www.facilcontacto.pt. 

 


