
CONDIÇÕES DE ENCOMENDA DE AÇÕES DE FORMAÇÃO 

Opções 
Tarefas Encargos 

Fixos APP Entidade que solicita a formação 

Opção 1  
 
FORMAÇÃO 
ACREDITADA 
PELO CCPFC  
 
Cursos ou 
Oficinas de 
formação com 
15 ou mais 
horas  

1. Organizar e acreditar a 
ação de formação  

2. Contactar formadores  
3. Divulgar a ação de 

formação  
4. Elaborar protocolo de 

colaboração a assinar 
pelas entidades 
responsáveis  

5. Organizar o dossiê 
pedagógico da ação de 
formação  

6. Avaliar a ação de 
formação, com base 
no tratamento dos 
questionários 
passados a formandos 
e formadora, reflexões 
escritas dos formandos 
e relatório do 
formador  

7. Conferir dossiê 
pedagógico da ação de 
formação  

8. Certificar os 
formandos  

1. Solicitar a formação com base num 
diagnóstico de necessidades  

2. Acordar o calendário da ação com o 
formador  

3. Organizar o processo de inscrição dos 
formandos e respetivos critérios de 
seleção  

4. Enviar para a APP todos os dados (por 
exemplo: fichas de inscrição, lista de 
efetivos e de suplentes) necessários à 
realização da ação e à certificação dos 
formandos  

5. Preparar sala e equipamento 
adequados à modalidade e 
características da ação  

6. Contactar os formandos  
7. Custear e fornecer aos formandos os 

materiais de apoio à formação  
8. Entregar aos formandos os 

Certificados de Formação  
9. Pagar à APP € 150.00 euros e as horas 

de formação do formador  
10. Pagar ao formador as despesas de 

deslocações e alojamento (caso se 
aplique) 

Honorários - € 35.00 / h 
Deslocações - € 0.20 / km + portagens. 
Alojamento (caso se aplique)  

€ 150.00 + 
despesas 
com o 
formador  

Opção 2 
 
FORMAÇÃO DE 
CURTA 
DURAÇÃO 
 
Sessões de 
formação de 3 
a 6 horas  

1. Organizar a sessão de 
formação  

2. Contactar o formador  
3. Divulgar a sessão de 

formação  
4. Emitir Declaração de 

Presença; Certificar 
formandos 

1. Solicitar a formação com base num 
diagnóstico de necessidades  

2. Acordar o calendário da sessão com o 
formador  

3. Organizar o processo de inscrição dos 
formandos e respetivos critérios de 
seleção  

4. Contactar os formandos  
5. Preparar sala e equipamento  
6. Custear e fornecer aos formandos os 

materiais de apoio à formação  
7. Pagar à APP € 50.00 euros e as horas 

de formação do formador  
8. Pagar ao formador as despesas de 

deslocações e alojamento (caso se 
aplique) 

Honorários - € 35.00 / h 
Deslocações - € 0.20 / km + portagens. 
Alojamento (caso se aplique)  

€ 50.00 + 
despesas 
com o 
formador 

 


