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Regulamento da Formação 

 

1 . Normas Gerais 

 

1.1 O presente regulamento estabelece as normas de formação profissional 

promovida e desenvolvida pela Bosch Termotecnologia, SA. 

1.2 A actividade formativa é desenvolvida no respeito integral da legislação nacional e 

comunitária aplicável à formação profissional. 

1.3 As acções de formação são desenvolvidas com respeito integral do presente 

regulamento, reservando-se, no entanto, o direito da Bosch Termotecnologia, 

alterar os pressupostos inerentes à formação, por motivos devidamente 

justificados (sem qualquer aviso prévio). 

1.4 No presente regulamento, entende-se por: 

a) Curso – estrutura curricular com determinado conteúdo técnico-pedagógico 

que pode dar origem a um conjunto de acções, com os mesmos objectivos e a 

mesma duração; 

b) Acção – actividade concreta de formação, inserida em determinado curso; 

c) Entidade formadora – entidade acreditada num ou vários domínios do processo 

formativo, dispondo de meios humano, técnicos e materiais adequados ao 

desenvolvimento da actividade formativa. 

d) Formador – profissional que, na realização de uma acção de formação, efectua 

intervenções teóricas ou práticas para grupos de formando, prepara, 

desenvolve e avalia sessões de formação, utilizando técnicas e materiais 

didácticos adequados aos objectivos da acção, com recurso às suas 

competências técnico pedagógicas. 

e) Formando – qualquer indivíduo que esteja inscrito e participe em acções de 

formação profissional. 
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2. Normas de Inscrição 

 

2.1 Os formandos de cada acção devem reunir os requisitos definidos para a 

frequência da acção em que se pretendem inscrever. 

 

2.2 As acções de formação disponibilizadas pela Bosch Termotecnologia são 

destinadas aos nossos clientes directos, salvo por autorização do departamento 

comercial. 

Exceptuam-se os cursos para obtenção de Certificado de Aptidão Profissional (CAP), 

que são disponíveis para o público em geral. 

 

2.3 O processo de divulgação das acções é feito através dos seguintes meios: 

a) Catálogo em suporte papel; 

b) No site das respectivas marcas; 

c) Por email, com o envio de Newsletters; 

d) Através da rede comercial. 

 

2.4 A inscrição pode ser formalizada, através do preenchimento do formulário online, 

disponível no site da respectiva marca ou em modelo próprio, disponibilizado pelo 

departamento de formação e enviado via email ou via fax. 

2.5 No acto da inscrição, é obrigatória a indicação do número de cliente.  

2.6 Exceptua-se do artigo anterior, a formação destinada a projectistas e os cursos 

para obtenção de CAP. 

2.7 A participação nas acções pretendidas é confirmada previamente pelo 

departamento de formação. 

2.8 Nos cursos para obtenção de CAP, a participação só será considerada após a 

efectivação do respectivo pagamento. 

2.9 Em caso de cancelamento da inscrição, deverá este aspecto ser comunicado por 

escrito, com a maior antecedência possível. 

2.10 Na situação prevista no ponto anterior, será efectuada a devolução da totalidade 

do valor pago, se a comunicação for feita até 8 dias úteis antes do início da respectiva 

acção de formação. Se a comunicação for feita entre 8 e 2 dias úteis, antes do início 

da acção, o valor será restituído na metade. As comunicações efectuadas no próprio 

dia ou no dia anterior, não será feita a devolução do valor pago. 
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3. Condições de frequência 

 

3.1 Direitos do formando 

 

a) Participar na acção de formação e receber os ensinamentos de harmonia 

com os programas, metodologias e processos de trabalho definidos e 

divulgados; 

b) Receber toda a documentação referente ao curso frequentado, 

nomeadamente o conteúdo programático e respectivo cronograma; 

c) Receber, gratuitamente, no final de cada acção, um certificado 

comprovativo da frequência na acção ou um certificado de formação 

profissional, consoante os cursos; 

d) Reclamar sobre quaisquer anomalias que, no seu entender, prejudiquem os 

objectivos da formação podendo usar o campo das observações. 

e) Ser ouvido no processo de avaliação da acção de formação. 

 

3.2 Deveres e obrigações do formando: 

 

a) Frequentar, com assiduidade e pontualidade, a acção de formação, visando 

adquirir os conhecimentos teóricos e práticos que lhe forem ministrados; 

b) Assinar, diariamente, a folha de presenças, no final de cada sessão, caso não 

o faça será considerado falta; 

c) Participar nas sessões teóricas e práticas; 

d) Participar no processo de avaliação da acção; 

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

bens que lhe sejam confiados para efeitos de formação; 

f) No centro de formação de Lisboa, entrar e sair pela recepção da porta 

principal; 

g) Estar identificado com um cartão de visitante/ formação; 

h) Aguardar a chegada do formador;  

i) Devolver o cartão de visitante/ formação na saída;  

j) Em caso de acções com visita à fábrica, os formandos deverão estar sempre 
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acompanhados pelo formador ou pessoa responsável e seguir todas as normas 

de segurança da Bosch Termotecnologia; 

k) O formando não poderá faltar à formação sem aviso prévio ou sem 

apresentação de justificação, que deverá ocorrer no dia da formação, a qual 

poderá ou não ser aceite pela entidade formadora; 

l) Zelar pela conservação e boa utilização das instalações onde decorre a 

formação; 

m) Abster-se da prática de qualquer acto donde possa resultar prejuízo ou 

descrédito para a formação, para a Bosch Termotecnologia SA ou para outras 

entidades participantes. 

O não cumprimento destas obrigações levará a exclusão da frequência do curso e à 

responsabilização do formando por qualquer dano causado nos equipamentos. 

 

3.3 Para efeitos de certificação com aproveitamento e atribuição do certificado de 

formação, o formando não pode exceder em faltas, 15 % das horas de formação 

ministradas. 

 

4. Formação Certificada 

 

4.1 O formando que não obtiver certificado de aproveitamento, terá sempre direito a 

um certificado de frequência do respectivo curso. 

4.2 Os certificados de aproveitamento serão emitidos, de acordo com as seguintes 

regras: 

 

a) Entrega da documentação de identificação e prova das habilitações literárias; 

b) Cumprimento do número de horas mínimo de frequência exigido;  

c) Obtenção de aproveitamento, em todas as componentes da avaliação; 

d) Valores referentes ao pagamento da formação devidamente regularizados. 

4.3 O processo de candidatura à certificação é da responsabilidade do formando. 
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5. Formadores 

 

5.1 Os formadores podem ser internos ou externos em relação à entidade formadora. 

5.2 A prestação de serviços por formadores externos, deverá ser feita através de 

contrato reduzido à forma escrita. 

5.3 O formador enquanto vinculado à empresa, no âmbito da realização de acções de 

formação profissional, está sujeito a direitos e deveres. 

a) São direitos do formador: 

 

1. Ser devidamente informado quanto aos conteúdos programáticos e 

demais informação técnico-pedagógica relativa aos cursos que 

ministre. 

2. Ser informado acerca do presente regulamento, bem como outras 

normas internas que regulamentem a sua actividade. 

3. Ser informado antecipadamente de qualquer alteração sobre as 

regras de funcionamento das acções. 

4. Respeitar integralmente as cláusulas contratuais estabelecidas com 

a entidade formadora previstas no ponto 5.2. 

 

b) São deveres do formador: 

 

5. Estar devidamente identificado. 

6. Ministrar a formação adequada, de acordo com os conteúdos 

programáticos aprovados para o curso. 

7. Desempenhar activamente as suas funções, disponibilizando toda a 

documentação necessária e adequada à prática da formação. 

8. Manter os conteúdos programáticos e a bibliografia 

permanentemente actualizados. 

9. Preencher o sumário e a avaliação no dossier técnico-pedagógico. 
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10. Garantir o correcto registo das presenças em cada acção de 

formação. 

11. Manter o responsável da formação informado quanto ao 

desenvolvimento da acção. 

12. Deixar as salas limpas e arrumadas no final de cada acção. 

13. Respeitar o presente regulamento bem como as normas internas. 

14. Respeitar o horário da formação, sendo assíduo e pontual. 

15. Em caso de falta, o formador deve comunicar à entidade formadora 

com a brevidade possível, salvo situações imprevisíveis, de modo a 

serem efectuadas as alterações necessárias da acção de formação. 

 

6. Organização da formação 

 

6.2 O apoio administrativo é responsável por: 

 

a) Elaborar o dossier pedagógico da formação; 

b) Assegurar o cumprimento do calendário da formação; 

c) Disponibilizar atempadamente toda a documentação e recursos necessários 

para a acção de formação; 

d) Seleccionar os formandos para cada acção de formação, de acordo com as 

orientações do responsável da formação; 

e) Prestar todos os esclarecimentos sobre o processo formativo; 

f) Recolher, organizar e arquivar toda a documentação referente ao processo 

formativo; 

 

7. Coordenação da formação 

 

7.1 O coordenador assegura todo o apoio logístico e pedagógico necessário para o 

normal decorrer da formação. 

7.2 São funções do coordenador: 
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a) Calendarizar as datas de realização da formação; 

b) Seleccionar e recrutar os formadores para as acções de formação; 

c) Coordenar e monitorizar o processo de formação e todos os seus 

intervenientes; 

d) Gerir e acompanhar a performance em relação aos objectivos, através da 

medida dos indicadores chave do processo e identificar áreas para melhoria; 

e) Identificar e implementar acções para melhorar os processos e sub-processos, 

estruturas organizacionais, produtos e serviços no seu âmbito de 

responsabilidade; 

 

 

8. Normas de funcionamento 

 

8.1 É terminantemente proibido fumar nas instalações do Centro de Formação; os 

formandos deverão dirigir-se ao exterior das mesmas, e apenas nos intervalos. 

8.2 É proibido o acesso dos formandos aos gabinetes técnicos, excepto quando 

devidamente acompanhados. 

8.3 É proibida a permanência de qualquer formando nas instalações do Centro de 

Formação fora do período de formação – excepto autorização superior. 

 

9. Disposições Finais 

 

9.1 Os casos omissos no presente regulamento ou supervenientes serão decididos 

pela Coordenação da Formação, de acordo com normas internas. 

 


