
  

 

Outorgantes: 

 
PRIMEIRO: ANIECA - Associação Nacional dos Industriais do 
Ensino de Condução Automóvel, com sede na Avenida João 
Crisóstomo, n.º 21 r/c esq, Lisboa, pessoa colectiva n.º 
500917213, na qualidade de entidade formadora, representada 
por Fernando Santos, Presidente da Direção, com poderes para 
o acto, adiante designada por primeiro outorgante. 
 
SEGUNDO: 
____________________________________________________
__________________________________________, residente 
em ________________________________________________, 
nascido em __/__/____, portador do documento de identificação 
n.º ______________, contribuinte n.º _______________, na 
qualidade de formando, adiante designado por segundo 
outorgante. 
 

Entre os contraentes é livremente e de boa fé celebrado o 
presente contrato de formação profissional que se rege pelas 
seguintes cláusulas: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
(Objecto do contrato) 

 

O primeiro outorgante facultará ao segundo, que aceita, a 
frequência do curso de _________________________________, 
____________________ com uma carga horária de ____ horas. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
(Local e horário) 

 

O curso referido na cláusula anterior será realizado em 
_______________________________, conforme cronograma 
em anexo (anexo I). 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
(Direitos do formando) 

 

O curso referido na cláusula primeira terá o custo global de 
_________ € incluindo I.V.A. à taxa legal em vigor, sendo o 
pagamento efectuado antes do primeiro dia de aulas, através de 
cheque ou outra via legalmente prevista, nas condições 
estabelecidas pelo primeiro outorgante. 
 

CLÁUSULA QUARTA 
(Direitos do formando) 

 

1 – O primeiro outorgante emitirá gratuitamente, a favor do 
segundo, um certificado comprovativo da frequência e 
aproveitamento obtido no curso, desde que concluído com 
aproveitamento. 
2 – O segundo outorgante pode efectuar reclamações e/ou 
sugestões através de formulário disponível na instituição para 
este efeito (este formulário é disponibilizado a quem o solicite 
pelo coordenador e/ou pessoa responsável pela acção de 
formação quando deslocada da região da sede). 
3 - Além dos direitos referidos nas alíneas anteriores, o segundo 
outorgante beneficia do disposto no Regulamento Interno de 
frequência do curso, que faz parte integrante do presente 
contrato (anexo II). 
 

CLÁUSULA QUINTA 
(Deveres do formando) 

 

1 – O segundo outorgante obriga-se a frequentar o curso referido 
na cláusula primeira com interesse, assiduidade e pontualidade e 
com respeito pelo disposto no Regulamento Interno. 
2 – Designadamente, o segundo outorgante obriga-se a: 

a) Participar no curso de formação de harmonia com os 
programas, metodologias e processos de trabalho definidos; 

b) Prestar as provas de avaliação de conhecimentos a que 
venha a ser submetido; 

c) Tratar com urbanidade a entidade formadora e os seus 
representantes; 

d) Guardar lealdade à entidade formadora, abstendo-se da 
prática de qualquer acto donde possa resultar prejuízo ou 
descrédito para o primeiro outorgante; 

e) Zelar pela conservação e boa utilização dos bens e 
instalações utilizadas pelo primeiro outorgante e entidades 
associadas ao projecto, para ministrar o curso de formação; 

f) Suportar os custos de substituição ou reparação dos 
equipamentos e materiais que utilizar no curso de formação, 
sempre que os danos produzidos resultem de 
comportamento doloso ou gravemente negligente. 

 

CLÁUSULA SEXTA 
(Sanções) 

 

1 – O primeiro outorgante tem direito de, em qualquer altura do 
curso de formação, rescindir unilateralmente o presente contrato, 
caso se verifique inaptidão do segundo outorgante para a 
formação ministrada, ou no caso de infringir, de forma grave, 
outros deveres consagrados na cláusula quinta. 
2 – Em caso de abandono do curso pelo segundo outorgante 
sem motivo justificado, ou de rescisão deste contrato pelo 
primeiro outorgante com base no incumprimento pelo segundo 
outorgante das regras nele estabelecidas, não haverá lugar à 
restituição das quantias pagas. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
(Alterações supervenientes - efeitos) 

 

1 – Quando, por razões alheias à sua vontade e a si não 
imputáveis, o primeiro outorgante não puder cumprir 
integralmente o plano de acção previsto, poderá proceder aos 
necessários ajustamentos, devendo sempre comunicar e 
justificar tal facto aos formandos. 
2 – A alteração do plano previsto pelas razões referidas na 
alínea anterior não confere ao formando direito a qualquer 
indemnização. 
 

CLÁUSULA OITAVA 
(Protecção de dados pessoais) 

 

O primeiro outorgante garante a estrita confidencialidade no 
tratamento dos dados pessoais do segundo outorgante, 
constantes deste contrato. A informação disponibilizada não será 
partilhada com terceiros e será utilizada apenas para os fins 
directamente relacionados com o curso de formação profissional 
referido na cláusula primeira. 
 

CLÁUSULA NONA 
(Duração) 

 

O presente contrato vigorará pelo período de duração do curso 
de formação profissional referido na cláusula primeira. 
 

_________________, ___ de ___________ de 20__. 
 
Feito em duplicado e assinado por ambos os outorgantes. 
 

PEL´O PRIMEIRO OUTORGANTE 
O Presidente da Direcção 

 
 

______________________________________ 
(Fernando Santos) 

 

O SEGUNDO OUTORGANTE 
 
 

________________________________ 
(Formando) 

CONTRATO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
 

(ANIECA / Formando) 



  

 

 
 

 

1. Os candidatos que pretendam frequentar curso de formação devem efetuar a sua inscrição junto dos serviços administrativos da ANIECA, mediante apresentação 
de: 

a) Formulário de inscrição preenchido e assinado; 
b) Documentação indicada pela ANIECA; 
c) Pagamento da taxa de inscrição, no valor de 50,00 €, dedutível no preço do curso. 

 

2. Os serviços da ANIECA apenas aceitam as inscrições dos candidatos que preencham os requisitos legalmente estabelecidos para o curso a que se candidatam e 
satisfaçam as condições exigidas no número anterior. 
 

3. No ato da inscrição o candidato é informado, pelos serviços, do custo total do curso e condições de pagamento. 
 

4. Os candidatos são contactados pelos serviços da ANIECA assim que haja vaga no curso pretendido. 
 

5. A seleção dos candidatos é feita pela ordem da data de inscrição, sem prejuízo de, no caso dos cursos de atualização de instrutores, ser dada prioridade aos 
instrutores cuja licença esteja mais próxima de caducar. 
 

6. Quando for contactado pelos serviços da ANIECA para frequentar o curso, o candidato deve entregar a restante documentação que lhe seja solicitada, no prazo 
que lhe for indicado. 
 

7. A não entrega, ou a entrega fora do prazo, da documentação solicitada pelos serviços da ANIECA implica a não inclusão do candidato no curso. 
 

8. Compete ao IMTT verificar a conformidade da documentação entregue pelos candidatos com as exigências legais e regulamentares. A ANIECA não se 
responsabiliza pela validade da documentação que lhe seja entregue pelos candidatos e que não venha a ser aceite pela IMTT por não preencher os requisitos 
estabelecidos. 
 

9. Antes de iniciar o curso, o candidato deve optar pela forma de pagamento, de entre aquelas que lhe forem indicadas pelos serviços da ANIECA e efetuar o 
pagamento devido. 

 

10. Em caso de desistência não serão restituídas ao formando as quantias já entregues. 
 

11. O pagamento das taxas de avaliação de processo e de exame é sempre efetuado através de cheque, emitido à ordem do IMTT. 
 

12. O formando que pretenda reclamar de algum facto relacionado com a formação prestada, deve fazê-lo por escrito para a Direção da ANIECA, com a descrição 
pormenorizada e clara dos factos, tempo, lugar e circunstâncias em que ocorreram. A reclamação deve ser apresentada no prazo de 5 dias úteis contados da 
data da ocorrência. 
 

13. Compete ao coordenador da pedagógico apreciar a reclamação, emitir um relatório descrevendo a solução adequada à questão e propor à Direção da ANIECA, 
no prazo de 10 dias, a resposta a dar ao reclamante. 
 

14. Os formandos devem usar de inteira correção e urbanidade nas relações com os formadores, com os outros formandos, bem como com os funcionários da 
ANIECA, comportando-se de forma a não prejudicar o normal funcionamento da atividade formativa.  
 

15. Os formandos devem ser assíduos e cumprir os horários e cronogramas estabelecidos para o curso. 
 

16. Em caso de falta, o formando obriga-se a repetir a frequência do período em falta, sendo responsável pelo pagamento dos respetivos custos. 
 

17. O formando que desrespeite qualquer das normas constantes deste documento, que se comporte de forma a prejudicar o normal funcionamento da atividade 
formativa, que não respeitem a taxa de assiduidade fixada para o respetivo curso ou que não cumpra as condições de pagamento acordadas será excluído do 
curso, não havendo lugar à restituição das quantias pagas. 
 

18. A exclusão indicada no número anterior será participada pelo coordenador pedagógico ao gestor da formação, que a comunicará ao formando através de carta 
registada, tornando-se efetiva no dia seguinte ao da sua expedição. 
 

19. Compete à entidade formadora: 
a) Elaborar e fornecer os manuais do curso; 
b) Elaborar os elementos de registo constantes do dossier técnico pedagógico; 
c) Disponibilizar instalações, equipamento e material pedagógico adequados que permitam garantir a qualidade da formação; 
d) Apreciar relatórios, reclamações e sugestões que lhe sejam apresentados, tendo em vista a melhoria do sistema de informação relativo à formação; 
e) Supervisionar e acompanhar o cumprimento do cronograma do curso. 
 

20. Compete ao formador: 
a) Ministrar, correta e completamente, os conteúdos programáticos em vigor, utilizando os métodos de ensino e o material didático adequados; 
b) Manter atualizado o registo das presenças dos formandos e os sumários; 
c) Informar o coordenador pedagógico da ANIECA sobre o grau de aquisição de conhecimentos dos formandos e da sua aptidão; 
d) Comportar-se com urbanidade nas suas relações com os formandos, com os outros formadores e com os representantes da ANIECA; 
e) Contribuir para o bom funcionamento do curso, informando o coordenador pedagógico de qualquer ocorrência violadora da sua disciplina, bem como acerca 

da necessidade de melhoria das instalações, do equipamento ou do material pedagógico distribuído; 
f) Cumprir rigorosamente o cronograma do curso e comunicar de imediato ao coordenador pedagógico qualquer situação de impedimento ou que exija 

alteração no cumprimento do cronograma aprovado, bem como o respetivo motivo. 
g) Ministrar a formação aos candidatos inscritos pela ANIECA. 
 

21. Quando, por razões alheias à sua vontade e a si não imputáveis, o formador não puder cumprir integralmente o cronograma do curso, comunicará o 
impedimento de imediato ao coordenador pedagógico da ANIECA. 

 

22. O coordenador pedagógico procederá aos convenientes ajustes, devendo, ainda, comunicar atempadamente as alterações do cronograma ao Gestor da 
formação, ao IMTT e aos formandos. 

 

23. Ao longo da ação será realizada uma avaliação formativa dos conhecimentos e/ou competências alcançadas pelos formandos, de acordo com os objetivos 
específicos da ação, através dos instrumentos de avaliação que forem considerados pertinentes pelo formador. 

 

24. No final da ação, o formador de cada módulo realiza uma avaliação sumativa, atribuindo uma classificação quantitativa de 0 a 20.  
 

25. A classificação final do formando resultará da média ponderada das classificações atribuídas pelos formadores dos diversos módulos, as quais terão um peso 
proporcional à carga horária.  
 

26. Considera-se que obteve aproveitamento na ação, o formando que atinja classificação igual ou superior a 10 valores. 
 

27. No final de todas as ações de formação: 
a) São distribuídos pelos formandos questionários que visam avaliar o seu grau de satisfação relativamente aos objetivos propostos, à qualidade técnica e 

pedagógica da ação e à qualidade do serviço prestado; 
b) Cada formador elabora um relatório onde deve realçar a prestação dos formandos, aspetos relacionados com os conteúdos programáticos desenvolvidos, as 

condições do espaço de formação e dos meios utilizados, a organização e apoio administrativo e identificar quaisquer ocorrências verificadas; 
c) O coordenador pedagógico analisa os documentos indicados nas alíneas anteriores, elabora um relatório final da ação e promove a correção de eventuais 

ocorrências, comunicando-as ao Gestor da Formação. 
 

28. Os casos omissos regem-se pelas normas aplicáveis ao regime jurídico do ensino da condução automóvel e das instruções emitidas pelo IMTT. 

ANIECA 

REGULAMENTO DA FORMAÇÃO 
(aprovado em reunião de Direcção, em 21.09.2006) 


