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1. Objetivo e âmbito de aplicação 
 
O presente regulamento tem como objetivo definir as regras de funcionamento da atividade formativa desenvolvida pela CEFAMOL – Associação 
Nacional da Indústria de Moldes, de forma a permitir o eficaz desenvolvimento da formação e a adequada relação entre todos os intervenientes. 
 
O regulamento aplica-se a todas as modalidades e formas de organização da formação desenvolvidas pela associação. A atividade formativa 
desenvolvida na modalidade in-company pode ter regras específicas diferentes das regras gerais definidas no presente regulamento. Estas são 
definidas nas propostas comerciais, podendo ser ajustadas com os clientes após aprovação das mesmas. 
 
O regulamento encontra-se disponível a todos os intervenientes nas instalações da associação e é divulgado a todos os participantes no 
momento prévio à realização dos cursos – em suporte papel ou digital. 
 
Com o objetivo de promover a melhoria contínua das intervenções formativas, este regulamento apresenta, sucintamente, a CEFAMOL e 
estabelece as regras básicas de funcionamento interno. 
 

2. Política e estratégia 
  
A CEFAMOL – Associação Nacional da Indústria de Moldes visa, entre outros fins, promover ações de formação que contribuam para a melhoria 
do desempenho profissional já existente, ajudando a desenvolver as competências indispensáveis ao quotidiano profissional dos colaboradores 
das empresas do sector de “Engineering & Tooling”.  
 
A sua missão e política estratégica encontram-se expressas nos Estatutos, documento em que a Formação é identificada como uma das áreas 
de negócio da associação. Destacam-se as seguintes orientações estratégicas: 

– O conhecimento de programas, medidas e estatísticas oficiais e o levantamento de necessidades de formação que permitam a resposta 
às mesmas; 

– A aplicação de procedimentos de melhoria constante que otimizem o conhecimento da própria organização; 

– A elaboração de planos de formação à medida das necessidades das empresas, promovendo o desenvolvimento da competência dos 
colaboradores e o aumento da competitividade das organizações; 

– A permanente atualização científica e pedagógica dos seus técnicos e formadores;  

– A promoção e a valorização pessoal e profissional dos seus colaboradores. 
 
A missão da CEFAMOL é representar, de forma ativa, os seus Associados, consolidando a sua identidade e o seu espaço de intervenção, 
através de uma atuação que permita unificar e sintetizar interesses da Indústria Portuguesa de Moldes. 
 
Público-alvo 
No âmbito da atividade formativa a CEFAMOL presta um conjunto de serviços de formação: 
a) Formação in-company 
Cursos desenvolvidos à medida das necessidades e objetivos específicos dos clientes. Os objetivos, os conteúdos programáticos, as 
metodologias, a duração e a calendarização das ações são fatores ajustados à realidade de cada cliente. 
b) Projetos de formação cofinanciada 
Apoio às empresas na instrução e execução de candidaturas de financiamento de projetos de formação a apresentar junto das entidades oficiais 
gestoras dos apoios em vigor. 
c) Formação interempresas 
Cursos calendarizados no Plano de Formação da associação. Os objetivos, os conteúdos programáticos, as metodologias, a duração e a 
calendarização dos cursos são definidos pela CEFAMOL. Os cursos são realizados, maioritariamente, nas instalações da associação, de 
entidades parceiras ou instalações alugadas. 
d) Conferências e seminários 
Ações de curta duração sobre temas técnicos da atualidade que contam com a participação de peritos e especialistas. 
 

3. Requisitos de acesso e formas de inscrição (interempresas) 
 

– Para efeitos de inscrição, os interessados, devem remeter a ficha de inscrição (registo Cef-102) para formacao@cefamol.pt,  preenchendo, 
integralmente, todos os campos solicitados.  

– As inscrições devem ser acompanhadas do respetivo comprovativo de pagamento, sem o qual não serão consideradas válidas. 

– A inscrição só é considerada definitiva após pagamento do curso. 
 

mailto:formacao@cefamol.pt
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4. Critérios e métodos de seleção dos formandos (interempresas) 
 

– Os cursos têm um número máximo de formandos. Sempre que o número de inscrições ultrapasse o número de vagas disponíveis, será 
selecionado um formando por empresa, de forma a abranger o maior número de empresas possível. Se a empresa assim o entender, será 
considerada o/a colaborador/a prioritário. 

– O coordenador pedagógico procede à seleção de formandos em articulação com o secretário-geral, tentando, sempre que possível, 
constituir grupos homogéneos, atendendo aos seguintes critérios: 
✓ A atividade da empresa deverá, preferencialmente, abranger o sector de “Engineering & Tooling” ou empresas que desenvolvam 

atividades complementares; 
✓ Prioridade a ativos de empresas associadas da CEFAMOL, com situação financeira devidamente regularizada; 
✓ Elegibilidade do(s) formando(s) em consonância com o perfil definido para os destinatários da formação (nível de conhecimentos, 

função desempenhada na empresa e nº anos na função); 
✓ Ordem cronológica de receção das inscrições. 

– Para os cursos com requisitos de acesso, as inscrições estão sujeitas a análise detalhada pelo coordenador pedagógico.  

– Os formandos selecionados para os cursos em que se encontram inscritos serão contactados pela CEFAMOL (até dois dias antes do início 
da ação). Os candidatos não selecionados, serão igualmente informados, pela mesma via, incluindo a respetiva fundamentação, de acordo 
com os critérios previamente definidos e divulgados. 

No processo de seleção para cursos desenvolvidos in-company, cabe ao cliente a decisão final sobre a identificação e seleção de formandos. 
 

5. Condições de frequência e funcionamento da atividade formativa 
 
Alterações, cancelamentos e confirmações 
Os cursos promovidos pela CEFAMOL dirigem-se, preferencialmente, a ativos do sector de “Engineering & Tooling” podendo, eventualmente, 
abranger o público em geral, de acordo com a temática, os objetivos definidos e os resultados a alcançar. 
Quando se trata de cursos financiados, a CEFAMOL assegura a sua realização nos termos e condições em que estas forem aprovadas pelas 
entidades competentes. 
 
a). Nos cursos interempresas, as condições de funcionamento dos cursos, nomeadamente, horário, data e local de realização, são dadas a 
conhecer atempadamente, através dos meios de comunicação da CEFAMOL. Contudo, poderão ser sujeitas a alterações em virtude de alguma 
situação imprevista, comprometendo-se a CEFAMOL a contactar todos os formandos para comunicar as referidas alterações, através do contacto 
de correio eletrónico que consta na ficha de inscrição. 
Por motivos operacionais ou por qualquer outro motivo de gestão, a CEFAMOL reserva-se o direito de cancelar ou adiar a realização dos cursos. 
O mesmo acontece se o número de participantes for inferior ao definido. Neste caso, procede ao reembolso da inscrição, quando a mesma tenha 
sido regularizada, podendo a empresa optar por reservar o valor para uma futura formação. Qualquer cancelamento será comunicado, por 
escrito, a todos os participantes. 
Os formandos deverão manifestar disponibilidade para eventuais alterações às disposições anteriormente referidas e que venham a ser 
consideradas pertinentes em conformidade com a lógica de desenvolvimento do projeto formativo. 
Quando, por razões alheias à sua vontade, a CEFAMOL não puder cumprir integralmente o programa de formação, poderá proceder aos devidos 
ajustamentos, comunicando e justificando atempadamente tal facto, perante formandos e formadores. As alterações mencionadas não conferem 
aos formandos qualquer indemnização. 
 
b). Nos cursos in-company, as datas, os horários e os locais de realização estão definidos na proposta comercial ou são acordados por escrito 
com o cliente após adjudicação da proposta comercial. A CEFAMOL reserva-se o direito de alterar as datas e os formadores quando, por motivos 
de força maior, a isso for obrigada. 
 
Interrupções e possibilidade de repetição dos cursos 
Se, por motivos de força maior, for necessário interromper os cursos, a CEFAMOL compromete-se a estabelecer as medidas alternativas 
adequadas no sentido de serem retomados o mais rapidamente possível. 
Nos cursos interempresas, na impossibilidade de o formando frequentar o curso nos moldes alternativos propostos, será avaliada a possibilidade 
de frequentar uma nova edição do curso que venha a ser planeada. 
 
Pagamentos, devoluções e desistências 
O pagamento dos cursos pode ser efetuado através de cheque ou transferência bancária. 

– Nos cursos interempresas, as condições são divulgadas através de material publicitário. A empresa ou o próprio deve proceder ao 
pagamento do valor integral do curso no ato da inscrição; sempre que a fatura seja para emitir em nome pessoal, esta informação deve ser 
transmitida à CEFAMOL aquando da inscrição. O formando, após receber a confirmação da sua inscrição, no caso de impossibilidade de 
participação, pode fazer-se substituir por outra pessoa. Se tal for impossível, deve avisar o coordenador pedagógico, por escrito. O 
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cancelamento da inscrição até 5 dias úteis antes do início do curso confere o reembolso de 50% do valor da inscrição e até 2 dias antes do 
início do curso, não existe lugar a qualquer devolução. Em caso de cancelamento/adiamento da formação, a CEFAMOL compromete-se a 
devolver a importância cobrada, podendo a empresa reservar o valor para uma futura formação. 

– Nos cursos in-company, as condições comerciais e pagamento encontram-se estabelecidas na proposta comercial apresentada ao cliente. 
 
Documentação de apoio 
Nos cursos interempresas, a documentação de apoio dos cursos é disponibilizada em suporte digital para cursos de longa duração (> 40 horas) e 
em suporte papel para cursos de curta duração (<40 horas). Nos cursos in-company, a documentação de apoio é disponibilizada em suporte 
papel e finda a formação, em suporte digital, no âmbito do processo técnico-pedagógico entregue ao cliente. 
 

6. Deveres de assiduidade 
 

– O regime de frequência dos cursos é presencial e é aplicado da seguinte forma: 
✓ Cursos com duração igual ou inferior a 8 horas: 100% de regime de frequência/assiduidade; 
✓ Restantes cursos: 80% de regime de frequência/assiduidade; 
✓ O controlo da assiduidade é efetuado por sessão, através da folha de presenças, sendo da exclusiva responsabilidade do formando a 

assinatura da mesma. A ausência de assinatura é considerada falta; 
✓ É obrigatório o cumprimento do regime de frequência para a obtenção do certificado de formação profissional. Quando o regime de 

frequência não é cumprido, pode emitir-se, desde que solicitado, uma declaração de frequência de formação com indicação da carga 
horária frequentada. 

 

7. Critérios e métodos de avaliação da formação 
 

– Em todos os cursos, existe uma avaliação da satisfação / reação: 
✓ A avaliação final dos formandos resultará da média ponderada entre os critérios de assiduidade e pontualidade, interesse, participação 

e avaliação sumativa (teste escrito e/ou trabalho prático) – cursos com duração = >16 horas; 
✓ Sempre que houver processo de avaliação das aprendizagens, a cada formando será atribuída uma nota final que resultará da 

conjugação de vários parâmetros e ponderações constantes na Instrução de Trabalho “Metodologia de Avaliação”, definida pela 
CEFAMOL; 

✓ A metodologia está ao dispor dos formandos e é comunicada, sempre que possível, pelo coordenador, no início do curso; 
✓ Só terá aproveitamento no módulo ou curso o formando que obtenha nota superior ou igual a 10 valores. 

 

8. Emissão dos certificados 
 

– Os certificados de formação profissional são emitidos pela CEFAMOL, na plataforma SIGO, em conformidade com a legislação em vigor. 

– Os certificados de formação profissional são emitidos para os formandos que tenham concluído o curso com aproveitamento e/ou tenham 
cumprido com os deveres de assiduidade. 

– Os certificados são entregues à empresa/participante após confirmação de boa cobrança do valor total do curso. 
 

9. Proteção de dados 
 
A recolha e gestão de informação sobre os formandos, são realizadas em conformidade com a legislação em vigor nesta matéria. 
Os dados pessoais cedidos pelos respetivos titulares destinam-se: 
✓ À organização e funcionamento da formação, nomeadamente para efeitos de emissão de certificados de formação; 
✓ Ao processamento interno para efeitos administrativos, estatísticos e avaliativos; 
✓ À utilização para efeitos de auditoria, nomeadamente pelas entidades certificadoras do sistema; 
A cedência de dados a outras entidades, para além das mencionadas, está sujeito à aprovação do titular mediante autorização específica. 
A CEFAMOL garante ao titular dos dados a confidencialidade dos mesmos e reserva-lhe o direito de acesso, retificação ou cancelamento, nos 
termos estabelecidos na legislação em vigor. Os dados fornecidos pelos formandos, formadores e empresas clientes, são estritamente 
confidenciais de acordo com a Instrução de Trabalho definida no Sistema de Gestão da Qualidade da CEFAMOL.  
 

10. Satisfação de clientes 
 

– As informações dadas pelos formandos/clientes são fundamentais para a melhoria contínua dos serviços da CEFAMOL. 

– No final do curso é aplicado um questionário de satisfação ao cliente. 

– As empresas/formandos podem, em qualquer ocasião, dar as suas sugestões de melhoria utilizando os seguintes meios: 
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✓ Correio eletrónico: formacao@cefamol.pt; 
✓ Atendimento permanente de segunda a sexta-feira no horário das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00; 
✓ Minuta de registo de comentários e/ou sugestões. 

– Em caso de reclamação, deve ser dirigida ao coordenador pedagógico, no prazo de 3 dias úteis, contados a partir da ocorrência do facto 
que lhe dá origem. As reclamações são tratadas conforme procedimento do Sistema de Gestão da Qualidade. 

 

11. Obrigações das partes 
 
Entidade Formadora 

– Direitos: 
✓ Cancelar, adiar ou reagendar, por motivos de força maior, os cursos planeados; 
✓ Reter o valor pago pelo cliente sempre que este cancelar uma inscrição até 2 dias uteis antes do início do curso; 
✓ Cancelar ou adiar o curso caso o número de participantes seja inferior ao número estabelecido (08) ou qualquer outro motivo de gestão. 

– Deveres: 
✓ Divulgar junto dos formandos e outros intervenientes, o regulamento de funcionamento da atividade formativa, quando aplicáveis; 
✓ Recrutar e selecionar os formadores; 
✓ Garantir espaços e equipamentos com características adequadas ao desenvolvimento da formação; 
✓ Efetuar a abertura da sessão de formação; 
✓ Disponibilizar aos formadores todos os modelos e formulários afetos à monitorização da formação; 
✓ Disponibilizar aos formandos toda a documentação afeta à formação; 
✓ Garantir o bom funcionamento das formações, prestando o adequado apoio pedagógico e logístico aos formandos; 
✓ Assegurar o atendimento permanente a formandos e formadores; 
✓ Assegurar a confidencialidade dos dados fornecidos pelo cliente no decurso da formação; 
✓ Assegurar o tratamento adequado e em tempo oportuno das reclamações recebidas; 
✓ Emitir, segundo legislação aplicável, os certificados de formação profissional e/ou declarações comprovativas de frequência. 

 
Formador 

– Direitos: 
✓ Ter acesso a informação clara e completa das regras de funcionamento da formação; 
✓ Os formadores têm direito a uma remuneração correspondente ao número de horas de formação desenvolvida, em conformidade com o 

estabelecido no contrato de prestação de serviços; 
✓ Os formadores têm direito a receber todo o apoio necessário ao bom funcionamento da formação; 
✓ Os formadores têm ainda direito a serem informados do processo de avaliação a que se encontram sujeitos por parte da Entidade 

Formadora. 

– Deveres: 
✓ Conhecer todas as condições que constam no regulamento de funcionamento da atividade formativa antes de assinar contrato; 
✓ Disponibilizar o Curriculum Vitae atualizado, bem como fotocópia do CCP, quando solicitado pelo coordenador; 
✓ Cumprir o programa definido para a formação; 
✓ Ser assíduo e pontual; 
✓ Assinar o “Registo de Presenças / Sumários”, em cada sessão formativa e traçar o espaço para a assinatura do formando, sempre que 

este não esteja presente; 
✓ Comunicar à Entidade Formadora qualquer ato relevante ocorrido na formação no sentido de assegurar a eficácia do curso; 
✓ Guardar lealdade e zelar pela conservação e boa utilização dos equipamentos; 
✓ Preparar e planificar as tarefas formativas, de forma a adequar as metodologias ao público-alvo;  
✓ Ministrar e avaliar os conhecimentos adquiridos em cada módulo, de acordo com o conteúdo programático e orientações pedagógicas; 
✓ Ajustar e sugerir os conteúdos programáticos, sempre que necessário; 
✓ Respeitar e fazer-se respeitar, criando um ambiente agradável e pedagogicamente aconselhável; 
✓ Assegurar a reserva sobre dados e acontecimentos relacionados com o processo de formação e os seus intervenientes; 
✓ Informar o coordenador da formação sobre a progressão, situação e problemas do curso; 
✓ Elaborar documentos de avaliação contínua e final dos formandos, nas áreas ministradas; 
✓ Comunicar, com a devida antecedência, à Entidade Formadora da impossibilidade de comparência para ministrar a sessão formativa. 

Formandos 

– Direitos: 
✓ Frequentar o curso no qual se inscreveu, de acordo com os conteúdos programáticos, as metodologias e o sistema de avaliação 

definidos previamente; 
✓ Ver esclarecidas as suas dúvidas e questões; 
✓ Ter acesso à informação das regras de funcionamento da atividade formativa; 

mailto:formacao@cefamol.pt
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✓ Receber toda a documentação relativa à formação nomeadamente, manuais e documentos de apoio; 
✓ Faltar às sessões, sem perder o direito à permanência na formação, desde que o total de faltas não exceda 20% do total das horas de 

formação (faltas justificadas ou injustificadas), distribuídas ao longo do curso (>8 horas); 
✓ Receber, no final da formação, um certificado de formação profissional; 
✓ Ser reembolsado pelo valor pago ou ter direito à transferência da inscrição (data alternativa ou outro curso de temática e valor 

equivalente) no caso de o curso ser cancelado ou adiado (formação interempresas). 
✓ Guardar lealdade à Entidade Formadora, não transmitindo para o exterior informações que assumam natureza confidencial ou 

reservada de que tome conhecimento por ocasião da formação; 
✓ Ver garantida a confidencialidade dos seus dados pessoais; 
✓ Apresentar sugestões de melhoria e/ou reclamação que considere pertinentes no âmbito da sua relação com a CEFAMOL e 

principalmente no âmbito da formação que frequentou. 

– Deveres: 
✓ Frequentar com assiduidade e cumprir o horário das sessões, de forma a não prejudicar o normal funcionamento das atividades 

formativas e a não influenciar negativamente a qualidade dos conhecimentos adquiridos; 
✓ Participar e realizar os exercícios de avaliação previstos; 
✓ Apresentar, sempre que aplicável, justificação das faltas mediante preenchimento do impresso próprio para o efeito; 
✓ Zelar pela conservação e boa utilização dos bens e instalações disponibilizadas para a formação; 
✓ Manter um comportamento respeitoso em relação aos colegas e colaboradores da CEFAMOL durante a formação e o coffee-break; 
✓ Proceder ao pagamento dos custos associados à frequência da formação nos momentos previamente definidos; 
✓ Não divulgar material que possa estar protegido por patentes, direitos de autor e outras formas de proteção de propriedade intelectual. 

 

12. Descrição genérica das responsabilidades 
 
Secretário-geral 

– Responsabilidades: 
✓ Definir a estratégia da associação; 
✓ Gerir as atividades da CEFAMOL, cumprindo os requisitos legais e regulamentares aplicáveis; 
✓ Afetar meios e recursos; 
✓ Aprovar o Manual da Atividade Formativa e os procedimentos de gestão; 
✓ Garantir a eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade; 
✓ Assinar os certificados de formação profissional; 
✓ Representar formalmente a entidade junto das entidades reguladoras do sistema de formação profissional; 
✓ Estabelecer protocolos e celebrar acordos com associações e entidades. 

 
Gestor de Formação  

– Responsabilidades: 
✓ Aprovar o plano de intervenção e o balanço de atividades; 
✓ Assegurar o cumprimento dos objetivos do plano de intervenção; 
✓ Elaborar o regulamento de funcionamento da atividade formativa; 
✓ Avaliar os recursos humanos afetos à formação;  
✓ Assegurar a ligação entre os intervenientes da formação e a gestão de topo; 
✓ Assegurar a articulação da atividade formativa com as outras áreas de negócio da CEFAMOL; 
✓ Coordenar a elaboração e orçamentação de propostas de serviços de formação; 
✓ Coordenar o desenvolvimento de diagnósticos de necessidades de formação; 
✓ Coordenar a planificação da atividade formativa; 
✓ Coordenar a elaboração de referenciais de formação; 
✓ Coordenar o processo de seleção dos formadores a integrar na bolsa; 
✓ Coordenar a conceção de programas de formação; 
✓ Assegurar a elaboração e atualização da documentação de suporte ao desenvolvimento da formação; 
✓ Definir e desenvolver atividades de promoção da formação e os meios de divulgação adequados; 
✓ Coordenar a definição e construção dos modelos e instrumentos de avaliação; 
✓ Definir os ajustamentos e revisões dos modelos e instrumentos de avaliação. 

 
Coordenador Pedagógico 

– Responsabilidades: 
✓ Elaborar o plano de intervenção e o balanço de atividades; 
✓ Assegurar o cumprimento dos requisitos de certificação; 
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✓ Realizar o recrutamento e seleção dos formadores; 
✓ Orientar a conceção e elaboração dos suportes didáticos realizados pelos formadores; 
✓ Realizar a seleção dos formandos; 
✓ Acompanhar e monitorar a realização das formações, verificando a concretização dos objetivos, conteúdos e orientações 

metodológicas; 
✓ Assegurar a aplicação dos instrumentos de avaliação e proceder à análise dos dados recolhidos; 
✓ Verificar o cumprimento dos instrumentos de avaliação da aprendizagem dos formandos;  
✓ Elaborar o dossier técnico-pedagógico e colaborar no acompanhamento dos cursos; 
✓ Apresentar propostas de melhoria com base nos resultados da avaliação. 

 
Técnico de Formação 

– Responsabilidades: 
✓ Apoiar o coordenador pedagógico; 
✓ Assegurar as condições de execução física da formação, tendo em conta os requisitos de logística; 
✓ Assegurar a disponibilização dos equipamentos necessários ao desenvolvimento da formação; 
✓ Assegurar a reprodução e disponibilização dos materiais pedagógicos. 

 
Atendimento permanente 

– Responsabilidades: 
✓ Assegurar o atendimento presencial e telefónico dos clientes da formação; 
✓ Reencaminhar as solicitações dos clientes para o gestor de formação ou coordenador pedagógico; 
✓ Atendimento permanente:09h00-12h30 e das 14h00-18h00, de segunda a sexta. 

 
Formadores 

– Responsabilidades: 
✓ Cooperar com a Entidade Formadora no sentido de assegurar a qualidade e eficácia da formação; 
✓ Preparar, de forma adequada e atempada, a formação; 
✓ Participar na conceção técnica e pedagógica das formações; 
✓ Preencher e entregar os planos de sessão previstos para as formações; 
✓ Sumariar as sessões de formação e disponibilizar aos formandos o registo de presenças; 
✓ Aplicar os instrumentos e preencher os formulários de avaliação; 
✓ Zelar pelos meios materiais e técnicos afetos às formações; 
✓ Ser assíduo e pontual; 
✓ Proporcionar um ambiente formativo motivador, dinâmico e cativante. 

 

13. Dados gerais 
 
Designação Social: CEFAMOL – Associação Nacional da Indústria de Moldes 
Morada: Av. D. Dinis, nº17 – 2430-263 marinha Grande 
Tel: 244 575 150 | E-mail: cefamol@cefamol.pt 
Número Contribuinte: 500 330 212 
 

14. Disposições finais 
 
Os casos omissos no presente regulamento ou supervenientes serão objeto de tratamento e decididos pela Direção da CEFAMOL. 
 


