
 
 

 
 

1 

 

 

 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO PESSOAL DE 

SEGURANÇA PRIVADA 

 

REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO 

 

 

  



 
 

 
 

2 

 

Conteúdo 
Capítulo I – Disposições Gerais ............................................................................................... 4 

Artigo 1º: Objecto e Âmbito ................................................................................................... 4 

Artigo 2º: Política e Estratégia da Entidade ....................................................................... 4 

Artigo 3º: Formas de Métodos de Inscrição ....................................................................... 5 

Artigo 4º: Metodologias de Selecção................................................................................... 5 

Artigo 5º: Instrumentos do Processo de Selecção ............................................................ 5 

Capítulo II – Condições de Frequência ................................................................................... 7 

Artigo 6º: Obrigações ............................................................................................................. 7 

Artigo 7º: Deveres de Assiduidade ...................................................................................... 7 

Capítulo III - Regime de Pagamentos e Política de Devoluções ........................................ 7 

Artigo 8º: Regime de Pagamentos....................................................................................... 7 

Artigo 9º: Política de Devoluções ......................................................................................... 7 

Capítulo IV - Condições de Funcionamento da Formação .................................................. 8 

Artigo 10º: Horário e Duração da Formação ...................................................................... 8 

Capítulo V - Interrupções e Repetições de Curso ................................................................. 8 

Artigo 12º: Interrupções ......................................................................................................... 8 

Artigo 13º: Regime Disciplinar .............................................................................................. 9 

Artigo 14º: Repetições de Cursos ........................................................................................ 9 

Capítulo VI - Cessação dos Contratos de Formação ........................................................... 9 

Artigo 15º: Formas de Cessação ......................................................................................... 9 

Artigo 16º: Revogação ........................................................................................................... 9 

Artigo 17º: Rescisão ............................................................................................................. 10 

Artigo 18º: Caducidade ........................................................................................................ 10 

Capítulo VII - Queixas e Reclamações ................................................................................. 10 

Artigo 19º: Ocorrências ........................................................................................................ 10 

Capítulo VIII - Direitos, Deveres e Responsabilidades....................................................... 11 

Artigo 20º: Direitos do Formando ....................................................................................... 11 

Artigo 21º: Deveres do Formando ..................................................................................... 11 

Artigo 22º: Direitos do Formador ........................................................................................ 12 



 
 

 
 

3 

 

Artigo 23º: Deveres do Formador ...................................................................................... 12 

Artigo 24º: Deveres da Entidade Formadora ................................................................... 13 

Artigo 25º: Gestor de Formação......................................................................................... 13 

Artigo 26º: Coordenador Pedagógico ................................................................................ 15 

Artigo 27º: Coordenador do Trabalho de Organização e Promoção ............................ 15 

Capítulo IX - Critérios e Métodos de Avaliação da Formação .......................................... 16 

Capítulo X - Normas Gerais .................................................................................................... 16 

Artigo 28º: Normas Internas ................................................................................................ 16 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

4 

 

Capítulo I – Disposições Gerais 
 

Artigo 1º: Objecto e Âmbito 

1. O presente Regulamento é aplicável aos formandos, formadores, coordenadores, entidade formadora e 
toda e qualquer pessoa que esteja, directa ou indirectamente, envolvida nas acções de formação 
promovidas pela VPPROTEC – Serviços e Tecnologia de Segurança, SA  

 
2. O presente Regulamento estabelece, designadamente: 

a) Condições de frequência, Requisitos de acesso e formas de inscrição 

b) Critérios e métodos de seleção de formandos e formadores 

c) Condições de funcionamento da formação  

d) Regime de pagamentos e Política de devoluções 

e) Interrupções e repetições de curso 

f)  Cessação dos contratos de formação 

g) Deveres de assiduidade 

h) Critérios e métodos de avaliação 

i) Direitos, Deveres e Responsabilidades 

j) Procedimento de tratamento de queixas e reclamações 

k) Normas Gerais 

 

Artigo 2º: Política e Estratégia da Entidade 

 POLÍTICA da entidade face à Formação: 

A Formação é um processo complexo, que não deverá ficar ao nível da simples intuição. A imposição de 

um desenvolvimento integrado e a promoção da tecnologia da formação, devida à organização científica 

do processo de ensino-aprendizagem, é determinada pelos modernos conceitos de abordagem sistémica 

da formação. 

 

Deste modo, a definição dos objectivos que devem presidir a todo o processo de formação, é uma das 

nossas prioridades e uma das principais etapas desse desenvolvimento, bem como um dos instrumentos 

dessa tecnologia.A formação deve ser considerada como um veículo elementar e condição vital de 

sobrevivência e de sucesso na nossa sociedade, onde a competitividade impera. 

Pontos estratégicos para favorecerem a aprendizagem: 

 Correcta e rigorosa definição dos objectivos 

 Enfoque na futura aplicabilidade da formação 

 Selecção dos métodos e meios a utilizar 

 Definição dos pontos-chave 

 Tipos de intervenção 

 Motivos de interesse 

 Actuação condigna e respeitadora dos direitos dos formandos, por parte dos formadores e 

restante equipa técnica. 
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Artigo 3º: Formas de Métodos de Inscrição 

 

As inscrições serão feitas na Sede da entidade, sita na Avenida Tomás Ribeiro, nº 133 piso 0 / 2   sala 

5/15 - Linda-a-Pastora – Queijas,  no seguinte horário: 9h-13h e das 14h-18h. 

Pré - inscrição:  

 Telefone: Telefones nºs : 21 424 11 80/ 707 786 777 

 E-mail:  info@vprotec.pt  

 Através do Site www.vprotec.pt  

Ou pessoalmente na Sede da entidade. 

 

Artigo 4º: Metodologias de Selecção 

A selecção dos Formadores e dos Formandos será feita pelo Coordenador Pedagógico em articulação 

com o Gestor de Formação, seguindo os seguintes parâmetros: 

Formadores:  Verificação das competências e qualidades técnicas e cientificas 

  Verificação das condições pedagógicas  
  
Formandos:   Verificação da existência de perfil adequado para exercerem a profissão de 

vigilantes 
 Verificação dos pré-requisitos necessários 

 

Artigo 5º: Instrumentos do Processo de Selecção 

 

Deverão os Formadores e Formandos preencher as Fichas de Identificação e Fichas de inscrição, 

respectivamente, bem como apresentar os seguintes documentos, no acto da inscrição: 

Formadores 

a) Certificado de Habilitações 

b) Certificado de Aptidão Profissional : C.A.P / C.C.P 

c) Registo Criminal emitido especificamente para o exercicio de actividades de segurança privada 
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Formandos 

 CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL  

Módulo de formação  BÁSE  ( BAS) ( a que se refere o nº3 do artigo 9º- Portaria nº 148/2014 de 18 

de julho) 

Selecção – Apresentação dos seguintes documentos: 

a) Documento de Identificação 

b) Certificado de Habilitações 

c) Registo Criminal emitido especificamente para o exercicio de actividades de segurança privada 

 

Unidades de curta duração do Catálogo Nacional de Qualificações :  

Código : 4478 – Técnicas de Socorrismo-príncipios básicos 

Código : 4798- Prevenção e Combate a Incêndios 

 

CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

Módulo de formação específica de vigilante ( VIG) ( a que se refere o nº2 do artigo 11º- Portaria nº 

148/2014 de 18 de julho) 

Selecção – Apresentação dos seguintes documentos: 

a) Documento de Identificação 

b) Certificado de Habilitações 

c) Registo Criminal emitido especificamente para o exercicio de actividades de segurança 

privada 

d)  Certificado de formação Profissional ( Formação Profissional e certificação de segurança 

privada) do Módulo de Formação Base ( BAS) e Unidades de curta duração do Catálogo Nacional 

de Qualificações : Código : 4478 – Técnicas de Socorrismo-príncipios básicos e Código : 4798- 

Prevenção e Combate a Incêndios 

CURSO DE  FORMAÇÃO DE  ACTUALIZAÇÃO ( a que se refere o nº 1 do artigo 7º- Portaria nº 

148/2014 de 18 de julho) 

Selecção 

a) Cartão Profissional de Vigilante 

b) Registo Criminal emitido especificamente para o exercicio de actividades de segurança privada 
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Capítulo II – Condições de Frequência 
 

Artigo 6º: Obrigações 

 

1. A admissão do formando para a frequência de uma acção de formação está subordinada à sua 

inscrição respeitando os artigos 3º, 4º e 5º deste Regulamento. 

2. Deverá ainda o formando celebrar um Contrato de Formação (escrito) com a entidade 

coordenadora. 

3. O Contrato de Formação não gera nem titula relações de trabalho e caduca com a conclusão da 

acção de formação objecto do contrato. 

4. O presente Regulamento constitui, para todos os efeitos, parte integrante do contrato de 

Formação. 

Artigo 7º: Deveres de Assiduidade 

 

1. O Formando deve comparecer no local da formação, nos horários previamente estabelecidos, 

devendo a assiduidade ser registada em documento próprio, não estando previsto qualquer 

regime de faltas , uma vez que a formação tem carga horária mínima estipulada por Portaria nº 

148/2014 de 18 de julho . Se por motivo de força maior , saúde, doença ou outra justificação que 

seja apresentada por escrito ao  Gestor da Formação, que  mediante proposta ou parecer escrito 

da Equipa Técnico-Pedagógica. , o formando poderá ingressar em nova turma , não perdendo 

desta forma direito aos pagamentos efectuados. 

 

Capítulo III - Regime de Pagamentos e Política de Devoluções 
 

Artigo 8º: Regime de Pagamentos 

1. À formação corresponde um custo tabelado pela VPROTEC, suportado pelo Formando ou 

empresa-cliente e pago da seguinte forma: 1/3 no acto da pré- inscrição , 1/3 antes da realização 

do teste  Final BAS ,  e o restante antes  da realização do Teste Final VIG.  

Artigo 9º: Política de Devoluções 

1. A entidade coordenadora não fará qualquer tipo de restituição da importância recebida, nos 

casos de: 

a) Rescisão do contrato por iniciativa da entidade coordenadora com justa causa e por 

motivo de comportamentos culposos do formando que impeçam a subsistência do 

contrato; 

b) Caducidade do contrato por abandono da frequência da respectiva acção de formação 

sem motivo justificado ou sem comunicação à entidade coordenadora e por esta aceite. 
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Capítulo IV - Condições de Funcionamento da Formação 

Artigo 10º: Horário e Duração da Formação 

1. O horário diário compreende as horas ocupadas em qualquer das componentes de 

formação em horário laboral – 9h às 18h  e sábados das 9h às 20h  e em horário pós-laboral 

das 18h às 23h e sábados das 9h às 20h, salvo situação excepcional aprovada pelo Gestor 

de Formação da VPROTEC. 

2. A formação tem uma duração de: 

 Módulo de formação  BASE  ( BAS) ( a que se refere o nº3 do artigo 9º- Portaria nº 

148/2014 de 18 de julho) = 90 horas  

 

 Unidades de curta duração do Catálogo Nacional de Qualificações :  

Código : 4478 – Técnicas de Socorrismo-príncipios básicos – 25 horas 

Código : 4798- Prevenção e Combate a Incêndios -25 horas 

 

 Módulo de formação específica de vigilante ( VIG) ( a que se refere o nº2 do artigo 

11º- Portaria nº 148/2014 de 18 de julho) – 90 horas 

 

 CURSO DE  FORMAÇÃO DE  ACTUALIZAÇÃO ( a que se refere o nº 1 do artigo 

7º- Portaria nº 148/2014 de 18 de julho) – 30 horas 

A definição do horário da acção de formação é da responsabilidade do Gestor de Formação da 

VPROTEC, que procederá à sua comunicação e distribuição dos cronogramas com a devida 

antecedência. 

A formação identificada nas cláusulas anteriores é assegurada nos seguintes termos: 

a) A entidade coordenadora é responsável pelas componentes de formação Teórica e de 

componente Prática a desenvolver em contexto de formação , ministrando a formação nas 

suas instalações localizadas na Sede , sala 5, sita na Av Tomás Ribeiro nº133. Linda-a-

Pastora , 2790-466 Queijas . 

b) Para o Módulo de Formação Específica de Vigilante (VIG) :  código VIG07- Defesa Pessoal 

10h , a Vprotec Serviços e Tecnologia de Segurança , SA e o Hotel Amazonia Jamor  

celebraram Protocolo para assegurar as condições necessárias para o desenvolvimento das 

sessões, dependendo do nº de formandos , e para todos a existência de sanitários 

/balneários  com compartimentos proporcionais ao nº de formandos e diferenciados pro 

sexo de acordo com a Portaria nº 273/2013 de 20 de agosto, anexo II , alínea e).  

 

Capítulo V - Interrupções e Repetições de Curso 

Artigo 12º: Interrupções 

1. Estão previstas interrupções das acções de formação por parte dos formandos de acordo com 

o nº 1 do Artigo 7º do presente Regulamento. 
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Artigo 13º: Regime Disciplinar 

1. A aplicação do poder disciplinar, levando à interrupção da acção de formação por parte do 

formando sem direito a qualquer restituição dos pagamentos por ele realizado, é da competência 

Gestor  de Formação sempre que se verifique infracção disciplinar. 

2. Considera-se infracção disciplinar o facto culposo praticado pelo formando com violação de 

algum dos seus deveres gerais ou específicos previstos neste Regulamento. 

3. A medida disciplinar de expulsão, levando à interrupção imediata da frequência nas acções de 

formação por parte dos formandos, é aplicável no caso dos formandos que: 

I. Desrespeitem ordens ou instruções da Entidade Formadora; 

II. Não cumpram as disposições legais e regulamentares; 

III. Pratiquem violências físicas, injúrias ou outras ofensas punidas por lei, no âmbito dos 

locais de formação ou com eles relacionados;  

IV. Pratiquem intencionalmente ou com grave negligência, actos lesivos do interesse 

patrimonial alheio, da Entidade Formadora; 

V. Prestem falsas declarações, nas provas a apresentar para efeitos de frequência da 

formação, das quais tenha resultado prejuízo para a Entidade Formadora ou para 

terceiros, 

VI. Pratiquem ou incitem ao consumo de estupefacientes ou quaisquer drogas; nas 

instalações onde decorre a formação; 

VII. Pratiquem actos contra a liberdade de Formandos; Formadores, representantes da 

Entidade Formadora ou outros intervenientes no processo formativo.  

 

Artigo 14º: Repetições de Cursos 

 

1. A decisão de repetição dos cursos é da competência do Gestor de Formação mediante proposta 

ou parecer escrito da Equipa Técnico-Pedagógica. 

Capítulo VI - Cessação dos Contratos de Formação 
 

Artigo 15º: Formas de Cessação 

1. O contrato pode cessar por revogação, rescisão de uma das partes ou por caducidade. 

 

Artigo 16º: Revogação 

 

1. A revogação pode verificar-se por motivos não imputáveis ao formando, nomeadamente, por 

doença, acidente, assistência à família, protecção na maternidade ou paternidade ou inaptidão 
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manifesta para a acção de formação, sempre que se demonstre mediante parecer escrito da 

Equipa Técnico-Pedagógica, a impossibilidade de o formando concluir a acção de formação com 

aproveitamento 

 

Artigo 17º: Rescisão 

1. A rescisão por qualquer das partes tem de ser comunicada à outra, por documento escrito ou 
carta registada, devendo dela constar o (s) respectivo (s) motivo (s). 
 

2. A entidade formadora pode rescindir o respectivo contrato de formação sempre que se 
verifiquem comportamentos culposos os que resultem da prática dos seguintes actos: 

a) Infracções susceptíveis da aplicação de regime disciplinar, nos termos do Artigo 13º do 

presente Regulamento.   

b) Faltas  injustificadas e não previstas  no Artigo 7º do presente Regulamento. 

 

3. O Formando pode rescindir o contrato de formação com justa causa caso a Entidade Formadora: 
a) Viole os direitos legais e contratuais do formando; 

b) Ofenda a entidade física, liberdade e dignidade do formando punível por lei, praticada 

pelos representantes ou trabalhadores da entidade formadora. 

 

Artigo 18º: Caducidade 

1. O contrato de formação caduca quando se verificar a impossibilidade superveniente, absoluta e 

definitiva, do formando frequentar a acção de formação ou de a entidade coordenadora lha 

proporcionar. 

Capítulo VII - Queixas e Reclamações 
 

Artigo 19º: Ocorrências 

1. O formando deverá proceder ao registo de toda e qualquer reclamação ou queixa de alguma 
situação menos positiva, que detecte, no decorrer do processo formativo em que participa, 
utilizando para esse efeito, o impresso: “Queixas e Reclamações”.  
 

2. As queixas e reclamações deverão ser feitas por escrito e entregues ou enviadas à 
Administração da VPROTEC. 
Qualquer incidente ou ocorrência no decurso da formação, quer seja de natureza pedagógica 

quer seja de natureza administrativa, deve ser comunicada à Unidade de Formação da entidade, 

que em função da natureza ou das problemáticas envolvidas, procederá à sua resolução, 

tratamento ou encaminhamento.  No prazo máximo de quatro dias após receção do Impresso 

“Queixas e Reclamações” pela Direção da VPROTEC e/ou Gestor da Formação, esta deverá 

retornar resposta por escrito. 
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3. Sempre que ocorram incidentes de natureza disciplinar e atenta a sua gravidade ou reiteração, 
deve o Formador proceder à comunicação escrita, utilizando para esse efeito, a “Ficha de 
Ocorrências”. 

 

Capítulo VIII - Direitos, Deveres e Responsabilidades 

 
Secção I – Direitos e Deveres do Formando 

Artigo 20º: Direitos do Formando 

 

1. O formando terá direito a exigir da entidade coordenadora o cumprimento dos deveres previstos 
no Artigo nº 24 do presente Regulamento. 
 

2. O formando tem direito a: 
a) Receber a formação em harmonia com os programas, metodologias e processos de trabalho 

definidos; 
b) Obter gratuitamente no final da acção, desde que concluída com aproveitamento, um 

Certificado de Formação Profissional, nos termos da legislação e normativos aplicáveis; 
c) Receber informação, orientação profissional e apoio no decurso da acção de formação; 
d) Recusar a realização de actividades que não se insiram no objecto do curso; 
e) Aceder ao processo individual, o qual inclui todos os factos relevantes ocorridos durante a 

sua formação designadamente, data de inicio e fim de formação, resultados das provas, 
assiduidade e eventuais medidas disciplinares; 

f) Ver respeitada a confidencialidade dos elementos constantes do Dossier Técnico-
Pedagógico. 

 

Artigo 21º: Deveres do Formando 

1. São deveres do formando: 

 

a) Frequentar com assiduidade e pontualidade a acção de formação, visando adquirir os 
conhecimentos teóricos e práticos objecto do curso; 

b) Tratar com urbanidade todo o corpoo docente da acção, trabalhadores e colaboradores; 
c) Guardar lealdade à entidade coordenadora, designadamente não transmitindo para o 

exterior informações sobre equipamentos e processos formativos de que tome 
conhecimento por ocasião da acção de formação e mesmo depois do fim do curso; 

d) Utilizar com cuidado e zelar pela boa conservação dos equipamentos e demais bens que lhe 
sejam confiados para efeitos de formação; 

e) Cumprir os demais deveres legais (regulamentos em vigor) e contratuais; 
f) Suportar os custos da acção de formação frequentada. 

 

Secção II – Direitos e Deveres do Formador 
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Artigo 22º: Direitos do Formador 

 

1. São direitos do Formador: 

 

a) Apresentar propostas com vista à melhoria das actividades formativas, nomeadamente 

através da participação no processo de desenvolvimento e nos critérios de avaliação da 

acção de formação, de acordo com o Plano de Intervenção/ Plano de Actividades definido 

pela entidade formadora; 

b) Obter documento comprovativo, emitido pela entidade formadora, da sua actividade 

enquanto formador em acções por ela desenvolvidas, do qual conste especificamente o 

domínio/código UFCD , a duração e a qualidade da sua intervenção; 

c) Ser remunerado de acordo com a função que desempenha nos termos definidos no contrato 

celebrado; 

d) Ter acesso a apoio técnico, material e documental necessário ao cumprimento dos 

objectivos fixados nos programas de formação e disponíveis na VPROTEC; 

e) Participar na elaboração dos programas dos cursos que ministra. 

 

Artigo 23º: Deveres do Formador 

 

1. São deveres do Formador: 

a) Cooperar com a entidade formadora, bem como com outros intervenientes no processo 

formativo de assegurar a eficácia da acção de formação; 

b) Conhecer as regras constantes do Presente Regulamento, designadamente as respeitantes 

aos direitos e deveres do Formando; às condições de funcionamento das acções de 

formação e ao regime disciplinar; 

c) Preparar de forma adequada e prévia cada acção de formação, tendo em conta os 

objectivos da mesma e os seus destinatários; 

d) Proceder de forma adequada à preparação de documentação e de suportes pedagógicos, 

Plano de Sessão e instrumentos de Avaliação, sempre que eventuais reajustamentos no 

desenvolvimento da acção forem determinados pela entidade formadora; 

e) Assegurar a reserva sobre dados e acontecimentos relacionados com o processo de 

formação e seus intervenientes; 

f) Zelar pelos meios materiais e técnicos postos à sua disposição durante o período da 

formação, comunicando de imediato à entidade formadora qualquer anomalia que possa 

ocorrer, mediante preenchimento do formulário específico para o efeito, denominado: Ficha 

de Participação de Avarias. 

g) Exercer com competência e zelo a sua actividade de formação; 

h) Cumprir com assiduidade e pontualidade as suas obrigações de Formador. Nas situações 

de eventual ausência deverá, sempre que possível, comunicá-la previamente, à entidade 

formadora; 
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i) Cumprir a legislação, os regulamentos, bem como as regras aplicáveis à formação 

profissional; 

j) Prestar toda a colaboração nas acções de avaliação de desempenho; 

k) Avaliar cada acção de formação e, globalmente, cada processo formativo em função dos 

objectivos fixados e do nível de adequação conseguido; 

l) Participar em reuniões para que seja convocado; 

m) Ter consideração e lealdade para com a entidade formadora, coordenadores e formandos; 

n) Elaborar sumários descritivos e precisos da matéria ministrada, bem como registar a 

ausência dos formandos em impresso próprio para o efeito: Folha de sumários e Folha de 

Assiduidades, respectivamente; 

o) Comunicar, de imediato, qualquer ocorrência de carácter disciplinar, procedendo para este 

efeito ao registo de ocorrências verificadas ao longo do processo formativo, utilizando 

impresso próprio denominado por Ficha de Ocorrências, a entregar ao coordenador 

pedagógico que a remeterá ao Gestor de Formação que articulará com os restantes 

elementos da Equipa Técnico-Pedagógica; 

p) Requisitar atempadamente fotocópias ou outros materiais, meios didácticos ou pedagógicos 

necessários ao desenvolvimento das acções da formação que ministra, preenchendo 

impresso próprio para o efeito: Requisição de fotocópias e economato; 

q) Zelar pelo cumprimento das prescrições de higiene, segurança e trabalho. 

Secção III – Deveres da Entidade Formadora 
 

Artigo 24º: Deveres da Entidade Formadora 

 

1. São deveres da entidade formadora: 

a) Assegurar a formação, programada com respeito pela legislação legal e regulamentar em 

vigor; 

b) Não exigir do formando tarefas não compreendidas no objecto do curso; 

c) Cumprir os termos do presente Regulamento; 

d) Passar gratuitamente no final da acção, desde que concluída com aproveitamento, um 

certificado nos termos da legislação e normativos aplicáveis; 

e) Tratar com urbanidade os seus trabalhadores, colaboradores e formandos. 

 
 

Secção IV – Responsabilidades 

Artigo 25º: Gestor de Formação 

1. São responsabilidades do Gestor de Formação: 

 

a) Divulgar e informar Coordenadores, Formadores e Formandos sobre os Requisitos de 

Certificação da DGERT  e do DSP/PSP; 
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b) Elaborar o Plano de Intervenção/Plano de Actividades com regularidade anual , que 

demonstre competências de planenamento da sua actividade formativa de acordo com o 

dscrito no nº 1 , Artigo 73º da Portaria nº 273/2013 de 20 de agosto:  e garantir o 

cumprimento dos seus objectivos; 

c) Assegurar o cumprimento dos Requisitos de Certificação; 

d) Promover as condições para o seu aperfeiçoamento permanente, tanto a nível técnico como 

pedagógico; 

e) Constituir e enquadrar as equipas formativas; 

f) Assegurar a qualidade de Gestão e Recursos Humanos; 

g) Promover reuniões, garantir uma articulação sistemática e permanente entre 

coordenadores, formadores, restante equipa técnica e formandos; 

h) Divulgar, convenientemente, a todos os formadores e formandos o regime de direitos e 

deveres que lhes são atribuídos; 

i) Elaborar , Manter actualizado e disponibilizar o Regulamento Interno que contemple as 

regras de funcionamento aplicáveis à actividade formativa da Vprotec , de acordo com o 

estipulado no nº 1 , do Artigo nº 75º da Portaria nº 273/2013 de 20 de agosto 

j) Formalizar contratos de prestação de serviços para Formadores e contratos de Formação 

para Formandos Individuais externos de acordo com o Artigo 77º da Portaria nº 273/2013 de 

20 de agosto: 

k) Desenvolver a formação programada com respeito pelas normas legais aplicáveis; 

l) Efectuar interpretação das desistências, exclusões, ocorrências e reclamações e fazer 

respeitar sua análise e indicação de melhorias a efectuar; 

m) Promover a identificação de necessidades de mudança e gestão desse processo; 

n) Registar revisão dos programas, metodologias, instrumentos, etc; 

o) Assegurar, acompanhar e supervisionar sessões práticas nos postos de trabalho; 

p) Distribuir , proceder à Vigilância e Correcção dos Testes Finais. 

a) Emitir Certificados de Formação Profissional e Assegurar comprovativo de recepção 

q) Realizar reuniões com a equipa técnica 

r) Elaborar actas 

s) Sujeitar-se a acções de verificação, auditoria e avaliação por parte da DGERT e PSP. 

b) Elaborar e Organizar os Dossiers Técnico-Pedagógicos por cada acção de formação , 

contendo a informação descrita no nº 1 , do Artigo nº 76 da Portaria nº 273/2013 de 20 de 

agosto: 

t) Elaborar os Relatórios para DTP  

u) Assegurar a Verificação da Qualidade  da Formação ( Estatistica Semestral e Anual  e 

Relatórios Finais) 

v) Elaborar Processo de  Auto-Avaliação e respectivo Relatório e submeter à PSP de acordo 

com nº3 do Artigo 80º, da Portaria nº 273/2013 de 20 de agosto. 

w) Comunicar À DSP /PSP por via electrónica e com a antecedência de 2 dias úteis sobre a 

realização das acções de formação, a ficha técnica do processo formativo , tal como descrito 

no nº1 do Artigo 79º da Portaria nº 273/2013 de 20 de agosto. 
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x) Comunicar À DSP /PSP por via electrónica após a conclusão das acções de formação , por 

via electrónica , no prazo máximo de 5 dias úteis, as alterações à ficha técnica  e os 

resultados da acção de formação,sso formativo , tal como descrito no nº3  do Artigo 79º da 

Portaria nº 273/2013 de 20 de agosto. 

 
 

Artigo 26º: Coordenador Pedagógico 

1. São responsabilidades do Coordenador Pedagógico: 

c) Seguir o Plano de Intervenção como documento orientador; 

d) Assegurar a formação programada com respeito pelas normas legais aplicáveis; 

e) Facultar regularmente aos formadores e formandos os apoios devidos; 

f) Avaliar acções de formação, formadores e instalações; 

g) Proceder à avaliação das desistências, exclusões e à avaliação de ocorrências, 

reclamações e queixas; 

h) Proceder à avaliação dos formandos 

i) Assegurar comprovativo da formação recebida; 

j) Distribuir Regulamento Interno e normas internas para os formandos; 

k) Promover a satisfação dos colaboradores e registar o seu feedback; 

l) Realizar reuniões com a equipa técnica 

a) Organizar os Dossiers Técnico-Pedagógicos e Proceder ao arquivo quer em papel, quer  em 

suporte informático  

b) Preparar e supervisionar as acções de Formação; 

m) Manter registo actualizado das avaliações dos formandos 

n) Não exigir das formadoras tarefas não compreendidas nos contratos de prestação de 

serviços. 

Artigo 27º: Coordenador do Trabalho de Organização e Promoção 

 

1. São responsabilidades do Coordenador do trabalho de organização e promoção: 

c) Assegurar apoio logístico permanente às acções de formação; 

d) Assegurar os equipamentos e materiais pedagógicos de apoio adequados às acções de 

formação; 

e) Recolher a informação relacionada com a execução das acções ;   

f) Assegurar o registo, organização e tratamento de dados relativos às acções de formação; 

g) Organizar os dossiers pedagógicos por acção; 

h) Proceder ao arquivo em suporte informático dos dados dos intervenientes e dos resultados 

da formação; 

i) Promover e divulgar as intervenções; 

j) Garantir condições de higiene e segurança (contratos de limpeza, manutenção dos 

equipamentos, etc.); 

k) Seguir o Plano de Intervenção/Plano de Actividades como documento orientador. 
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l) Gerir o site da Formação 

 

Capítulo IX - Critérios e Métodos de Avaliação da Formação 
 

De acordo com o artigo 20º da Portaria nº148/2014 de 18 de julho :  

1. A avaliação do módulo de formação base e dos módulos de formação específica é efectuada 

mediante a realização de provas de conhecimentos  e testes práticos.  

2. A elaboração das provas de avaliação e fiscalização da sua execução , são asseguradas pela 

Direcção Nacional da Polícia de Segurança pública . 

3. As condições de realização das provas de avaliação e testes previstos no artigo 20º da Portaria 

nº 148/2014 de 18 de julho , são definidos por despacho do membro do Governo responsável 

pela área da administração interna.  

4.  O certificado de formação perofissional é emitido pela entidade formadora através do Sistema 

Integrado de Gestão de segurança Privada (SIGESP), de acordo com o modelo previsto no 

Anexo XIV à Portaria nº 148/2014 de 18 de julho, da qual faz parte integrante. 

5. Até à publicação do despacho previsto no nº3 do presente capítulo , e de acordo com o artigo nº 

25º da presente portaria , o sistema de avaliação da formação de segurança privada dve ser 

assegurado pelas entidades formadoras , realizando no mínimo , um momento de avaliação por 

módulo.   

6. De acordo com o artigo 5º do presente capítulo , a  avaliação irá ser efectuada  em três 

momentos:  

I. Avaliação Inicial - Avaliação dos conhecimentos através de Teste Diagnóstico Inicial 

(escrito); 

II. Avaliação Formativa - Feita através Formulação de perguntas (orais); 

III. Avaliação Final - Teste Final (escrito) - É obrigatória uma avaliação superior a 50% em 

todos os módulos. 

Capítulo X - Normas Gerais 

Artigo 28º: Normas Internas 

1. Não é permitido o uso do telemóvel durante a formação. 

2. Não é permitido fumar nas salas de formação, sala de espera ou casas de banho, requerendo-se 

o máximo de higiene nestes locais; 

3. Não é permitido comer durante a formação. 

4. Não são autorizadas trocas de dados pessoais (nº de telefone, moradas, etc.) entre formadores 

e formandos. Qualquer assunto ou informação deverá ser obrigatoriamente comunicado à 

VPROTEC – SERVIÇOS E TECNOLOGIA DE SEGURANÇA, SA que por sua vez procederá à 

resolução do problema. 
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5. Não é permitida a assistência aos cursos por elementos exteriores à VPROTEC – SERVIÇOS E 

TECNOLOGIA DE SEGURANÇA, SA a não ser com a devida autorização da Direcção O 

Pedagógica ou outro elemento da Administração. 

6. As sessões terão de iniciar e terminar à hora marcada existindo contudo uma tolerância máxima 

de 10 minutos. 

7. Todas as fotocópias entregues pelo formador são gratuitas.  

8. O pagamento da formação poderá ser feito em dinheiro , cheque ou transferência bancária. 

9. A Administração reserva-se ao direito de recusar inscrições de formandos que se apresentem 

alcoolizados, drogados, que apresentem alguma perturbação mental ou ex-formandos cujas 

dívidas não foram voluntariamente saldadas e ainda de ex-formandos que tenham posto em 

causa a integridade moral dos formadores, colaboradores ou colegas; 

10. Poderá obter informações ou esclarecimentos através: 

Telefones nºs: 21 424 11 80 / 707 786 777 

Fax: 21 499 83 69 

E-mail:   info@vprotec.pt                                 Site: www.vprotec.pt 

mailto:info@vprotec.pt

