
   

 

 

 

ANCPU – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CONTROLO DE PRAGAS URBANAS 

 

REGULAMENTO INTERNO DA FORMAÇÃO 

 

Introdução 

O presente regulamento estabelece as regras de funcionamento da atividade formativa 
da ANCPU. 

Assim, tem como objetivo regulamentar a práticas e normas de conduta, bem como os 

direitos e deveres dos intervenientes, de forma a garantir um serviço de qualidade e um 
funcionamento correto de todas as ações de formação. 

O regulamento deve ser fornecido a todos os intervenientes no início da formação, 
acompanhado pela ficha técnica do curso, respetivo programa e informação sobre o 

formador responsável pela ação de formação a desenvolver. 
 

1. Política e Estratégia da Entidade   

 

A ANCPU procura seguir uma filosofia de ação fundamentada nos pilares do 

profissionalismo, competência, eficácia, inovação, dinamismo e qualidade. 

 É com estas exigências que a nossa intervenção se realiza nas diversas áreas. 

 É com um espírito de oportunidade, flexibilidade e recorrendo à competência técnica e 

experiência dos formadores que a ANCPU promove a aquisição de novas competências.   

 

2. Normas Institucionais 

A ANCPU assegurará a realização de cada curso apresentado no seu Plano de Formação 

e das ações que o constituírem.  

As ações de formação devem decorrer nas datas divulgadas podendo por razões 

administrativas, sofrer alterações, as quais serão comunicadas aos participantes, no 

mais curto espaço de tempo. Quando, por razões alheias à sua vontade, a ANCPU não 



   

puder cumprir integralmente o plano de ação previsto e proceder aos respetivos 

ajustamentos, deve sempre comunicar esse fato aos participantes. 

As alterações do plano formativo não conferem aos participantes o direito a qualquer 

indemnização. 

 

3. Requisitos de Inscrição 

O regime de inscrição nas ações de formação baseia-se nos seguintes critérios: 

Pré‐inscrição: serve para assegurar a reserva de lugares e é realizada através do 

preenchimento de uma ficha de pré-inscrição disponibilizada pela secretária executiva 

Sofia Negrão, após o formando manifestar, por escrito, o interesse em frequentar a ação 

de formação em questão.  

Inscrição: a inscrição é considerada definitiva, após a receção da ficha de inscrição 

devidamente preenchida e assinada, acompanhada pelo pagamento de 30% do total do 

valor da formação e da entrega da documentação exigida pela legislação que 

regulamenta a ação. 

Documentação a entregar no ato da inscrição: 

➢ 1 Fotografia tipo passe; 

➢ Fotocópia do Cartão de Cidadão (ou B.I. e Cartão de Contribuinte); 

➢ Certificado de Habilitações; 

➢ Curriculum Vitae. 

➢ Declaração de Situação Profissional (apenas para as formações 

homologadas). 

➢ Certidão do Registo Comercial ou código de acesso da empresa 

 

. A ANCPU ministra 3 níveis de ações de formação, sendo eles: Nível I, Nível II e Nível 

III do Curso Técnico de Controlo de Pragas Urbanas. A Associação defende formação 

contínua dos profissionais do sector pelo que, independentemente da experiência 

profissional, todos os Formandos deverão frequentar o nível I, para posteriormente 

poderem usufruir da oferta formativa seguinte.  

. A ANCPU ministra Workshops sobre Pragas Especificas, com a duração de 7h00. Para 

a frequência dos workshops, o formando deverá ter obrigatoriamente o Nível I do 

Curso Técnico de Controlo de Pragas Urbanas. 

. As formações ministradas pela ANCPU estão restritas a profissionais da área da 

prestação de serviços de controlo de pragas urbanas. Neste âmbito, é requisito 



   

obrigatório para a frequência nas formações ANCPU, que a empresa esteja registada 

junto das entidades competentes, com o CAE – CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÓMICA 

81291 (principal ou secundário). A não existência do CAE mencionado é fator de 

exclusão das formações ANCPU  

 

4. Processo de Seleção:  

 

4.1 Seleção de Formadores 

A ANCPU recruta os seus formadores recorrendo à Bolsa de Formadores Nacionais e à 

Bolsa de Formadores criada pela ANCPU, sendo obrigatório possuir as habilitações 

mínimas exigidas por lei para leccionar a formação em questão e o Certificado de 

Competências Pedagógicas – CCP.  

A seleção de formadores é realizada essencialmente através de uma análise curricular e 

entrevista. Quando oportuno, podem ser solicitadas provas situacionais. 

 

4.2 Seleção de Formandos 

A seleção dos formandos para frequência das ações de formação depende da entrega 

da documentação acima mencionada, dentro dos prazos estipulados e comprovação dos 

pré-requisitos definidos para cada ação.  

Obrigatoriedade da entidade em possuir o CAE 81291, principal ou secundário. A 

existência do CAE será verificada através da Certidão do Registo Comercial. 

As inscrições são ainda consideradas pela data de receção da pré-inscrição. 

Após o preenchimento das vagas existentes, os candidatos não selecionados ficarão a 

aguardar desistências ou uma nova edição da ação de formação pretendida. 

 

5. Política de Proteção de Dados: 

A ANCPU cumpre com a política de privacidade e proteção de dados pessoais que sejam 

registados voluntariamente, pelos utilizadores, ao abrigo da Lei 67/98 – Lei da Proteção 

de Dados Pessoais, proteção e privacidade de informações pessoais.  

Os dados pessoais dos candidatos são recolhidos através das fichas de inscrição, que se 

encontram em formato digital e em papel. Todas as informações são enviadas por 

correio eletrónico, por correio ou entregues pessoalmente e são da responsabilidade do 

candidato.  



   

Todos os dados escolhidos são processados e destinam-se exclusivamente para os 

objetos enunciados. 

O titular dos dados pessoais tem o direito de solicitar a atualização, modificação ou 

eliminação, de quaisquer elementos respetivos, para tal deverá comunicar à ANCPU o 

seu interesse, utilizando um dos nossos contactos.  

Assim, as fichas de inscrição, bem como toda a documentação dos formandos, destina-

se exclusivamente ao tratamento de informação para a formação, não podendo ser 

utilizada para outos propósitos. Para tal, cada ficha de formação é constituída pela 

seguinte informação:  

“Autoriza que os seus dados pessoais constantes nesta ficha sejam facultados a 

Entidades oficiais para efeitos e tratamentos estatísticos?    Sim                 Não    

Autoriza que os seus dados sejam usados para envio de informação sobre futuros cursos 

de formação?        Sim                 Não         

 

6. Condições de frequência:   

O nº máximo de formandos por cada ação de formação é de 18 (dezoito), sendo o nº 

mínimo de 8 (oito) formandos para as formações não homologadas e 12 (doze) para as 

formações homologadas. 

 

7. Contrato de Formação: 

Todos os formandos inscritos nas ações de formação terão acesso ao regulamento 

interno de formação. No início de cada ação de formação será assinada uma declaração 

em conforme todos os formandos concordam com a todos os direitos e deveres inscritos 

neste regulamento.  

8. Assiduidade: 

A assiduidade dos formandos é verificada através da assinatura diária da folha de 

presenças.  

Os formandos deverão assinar a folha de presenças no início de cada sessão. No caso do 

formando ter de se ausentar antes da hora de saída, o formador deverá registar a hora 

de saída na folha de presenças.  



   

8.1 Marcação de Faltas 

 

A falta é a ausência do formando durante o período normal da formação, consignado no 

cronograma da ação. 

Os formandos têm direito a 15 minutos de tolerância no início de cada sessão, depois 

do qual o formando deverá ser contactado telefonicamente pela secretaria da ANCPU, 

para averiguar o motivo do atraso ou a eventual necessidade de faltar.  

Todas as faltas deverão ser justificadas por escrito, reservando-se à ANCPU o direito de 

as considerar ou não devidamente justificadas.  

Caso as faltas justificadas excedam 10% da duração total da ação de formação, reserva-

se à ANCPU o direito de encontrar uma solução para que o formando possa compensar 

a ausência presencial, que poderá incluir um trabalho de pesquisa que incida sobre o 

módulo em falta (falta a menos de 50% de um módulo) ou a transferência do formando 

para a próxima edição da ação de formação em causa (falta a mais de 50% do/s 

módulo/s). 

Caso as faltas injustificadas excedam 10% da duração total da ação, presume-se que este 

comportamento de absentismo revela desinteresse pela frequência da ação, pelo que, 

tal situação é equivalente a uma reprovação, reservando-se à ANCPU o direito de 

considerar a exclusão do formando da ação.  

8.2 Registo de Faltas 

As faltas serão registadas pelo formador, nos suportes determinados para o efeito.  

8.3 Faltas Justificadas  

Consideram-se justificadas todas as faltas dadas pelos seguintes motivos: 

1. Por doença do formando, declarada pelo formando, se a mesma não 

determinar impedimento superior a cinco dias úteis, ou declarada pelo 

médico, para impedimento de duração superior; 

2. Por isolamento profilático determinado por doença infecto-contagiosa de 

pessoa que coabite com o formando, comprovada através de declaração de 

autoridade sanitária da área; 

3. Por falecimento de familiar, durante o período legal do luto; 

4. Para realização de tratamento ambulatório, em virtude de doença ou 

deficiência, que não possa efetuar-se fora do período das atividades 

formativas; 

5. Por fato não imputável ao formando, designadamente determinados 

motivos imprevistos ou por cumprimento de deveres legais; 



   

6. Podem ainda ser consideradas justificadas, faltas dadas por outro motivo, 

para além dos enumerados, competindo a aceitação da sua justificação à 

Coordenação Técnico-Pedagógica, ponderada a situação pessoal de cada 

formando.  

 

8.4 Faltas Injustificadas  

São consideradas injustificadas:  

1. As faltas para as quais não foi apresentada justificação; 

2. As faltas cuja justificação foi entregue fora do prazo; 

3. Qualquer falta de natureza disciplinar, incluindo a expulsão da sala de 

formação. 

 

8.5 Processo de Justificação 

As faltas de comparência devem ser justificadas pelo formando. 

As faltas podem ainda ser justificadas pelas entidades que determinam a não 

comparência do formando. 

A justificação é apresentada por escrito, com indicação do dia, seção de formação ou 

atividade formativa em que a não comparência se verificou, bem como dos motivos que 

a determinaram. 

A Coordenação Técnico Pedagógica pode solicitar as provas que considere necessárias 

para a fundamentação da sua decisão de justificar ou não as faltas.  

As faltas a momentos de avaliação estão sujeitas ao pagamento adicional de 25€. 

8.6 Momento de Justificação 

A justificação pode ser apresentada: 

a) Previamente, se o motivo for previsível; 

b) Até ao 5º dia útil subsequente à falta, nos demais casos.  

Sempre que, após o decurso do prazo referido no número anterior, a falta de frequência 

não seja adequadamente justificada, compete à Coordenação dar conhecimento dela 

ao formando, solicitando a resposta nos 10 dias subsequentes.  

8.7 Limite de Faltas 

As faltas justificadas não podem exceder os 10% do total das horas de formação, salvo 

casos previstos na lei. 

As faltas injustificadas não podem exceder os 10% do total das horas de formação. 



   

Quando o formando atingir metade das faltas injustificadas, e sempre que for entendido 

necessário, o formando será contactado pela Coordenação Pedagógica, para encontrar 

as soluções mais adequadas para superar a sua falta de assiduidade.  

 

9. Direitos dos Formandos 

Os formandos têm direito a: 

1) Frequentar a ação de formação para que foram selecionados, de acordo com os 

programas, metodologias e processos de trabalho definidos e divulgados; 

2) Utilizar as instalações da ANCPU a si destinadas e outras, com a devida 

autorização; 

3) Receber gratuitamente todo o material de apoio relativo ao curso em questão, 

nomeadamente material de escrita, manuais e documentação de apoio, da ação 

de formação; 

4) Serem tratados com respeito e correção por qualquer colaborador ou 

funcionário da ANCPU; 

5) À confidencialidade no tratamento da sua informação pessoal; 

6) Receber, gratuitamente, um Certificado e Frequência de Formação no final da 

ação de formação, desde que obtenha aproveitamento na frequência da ação, 

bem como se verifiquem os seguintes pressupostos: 

a. O formando tenha registado pelo menos 90% de presenças 

relativamente à duração total do curso; 

b. O formando participe obrigatoriamente em todos os módulos; 

c. O formando não esgote os 10% de faltas num único módulo, nem tenha 

uma participação inferior a 50% em todos os módulos; 

d. O formando obtenha avaliação com nota positiva em cada um dos 

módulos. 

7) Apresentar à coordenação quaisquer tipo de reclamações (cf. ponto 

reclamações), sugestões ou testemunhos relativos ao processo formativo em 

que se encontra envolvido, presencialmente ou por e‐mail. 

 

10.  Deveres dos Formandos 

 

1) Entregar à coordenação da ação a documentação necessária para a inscrição 

definitiva no curso; 

2) Deter as habilitações exigidas; 



   

3) Transmitir, por escrito, qualquer alteração dos dados fornecidos na inscrição, no 

prazo de 15 dias, a contar da data de ocorrência; 

4) Frequentar com interesse, assiduidade e pontualidade o curso, visando adquirir 

os conhecimentos teóricos e práticos que lhes forem ministrados; 

5) Tratar com civilidade todos os colegas, bem como os diretores, formadores, 

trabalhadores e colaboradores da ANCPU; 

6) Zelar pela conservação e boa utilização dos bens e instalações associadas ao 

curso bem como abster‐se da prática de qualquer ato do qual possa resultar 

prejuízo ou descrédito para a ANCPU; 

7) Suportar os custos de substituição ou reparação dos equipamentos que inutilizar 

durante a ação de formação, sempre que os danos produzidos resultem de 

comportamento doloso ou gravemente negligente; 

8) Acatar as normas e procedimentos definidos para o bom funcionamento da ação 

de formação, nomeadamente abster‐se da utilização de máquinas fotográficas, 

máquinas de filmar e/ou gravadores no decorrer da ação. 

9) Não transmitir, para o exterior, informações sobre a atividade da ANCPU. 

10) Justificar as faltas; 

11) Responder aos questionários e provas de avaliação que lhe forem apresentados 

durante o curso, bem como colaborar na avaliação da ação, nomeadamente 

através do preenchimento dos questionários para o efeito; 

12) Efetuar os pagamentos dos montantes devidos, nos prazos estipulados pela 

ANCPU; 

13) Comunicar por escrito qualquer interrupção ou desistência que se venha a 

verificar; 

14) Cumprir o Regulamento Interno da Formação. 

 

10.1 Sanções: 

O formando poderá ser excluído da frequência da ação de formação se prestar 

declarações falsas no momento da inscrição ou se não cumprir os deveres previstos 

neste regulamento.  

Em caso de abandono da ação de formação, sem motivo justificada, o formando perderá 

o direito a qualquer reembolso.  

A falta de algum documento necessário ao Dossiê Técnico-Pedagógico, por parte do 

formando, inviabiliza a entrega do Certificado de Formação Profissional, assim como o 

não pagamento dos montantes devidos e estipulados pela ANCPU.  

 

11.  Regime de Pagamentos 

 



   

O formando deverá efetivar a sua inscrição mediante o pagamento de 30% do total do 

valor definido para a ação de formação em causa, com no máximo de uma semana de 

antecedência do arranque da ação de formação (consultar tabela de preços e condições 

de pagamento nos serviços administrativos); 

Todo e qualquer pagamento deverá ser realizado, preferencialmente, por transferência 

bancária para o NIB nº 0010 0000 38770290001 04; por cheque à ordem de “ANCPU – 

Associação Nacional de Controlo de Pragas Urbanas”; ou ainda em numerário junto dos 

serviços administrativos. 

 

12.  Cancelamentos e Devoluções  

 

12.1 Cancelamento da ação de formação por parte da ANCPU 

A ANCPU reserva‐se o direito de cancelar o arranque de uma ação de formação, caso 

não esteja reunido o número mínimo de formandos, devendo para o efeito, informar os 

restantes participantes de imediato. Deveram se informado também que, pretendendo, 

ficarão inscritos para a edição seguinte da ação de formação em questão.  

Em caso de cancelamento da ação de formação por parte da ANCPU, todos os 

formandos serão restituídos dos valores pagos a título de inscrição. 

 

12.2 Cancelamento da inscrição por parte do Formando 

No caso de cancelamento de inscrição, o procedimento será o seguinte: 

1) Se o cancelamento da inscrição for feito com uma semana de antecedência 

da data de início da ação de formação, será devolvido o montante pago pelo 

formando; 

2) Se o cancelamento da inscrição for feito com a antecedência igual ou inferior 

a 3 dias do início da ação de formação, haverá direito do formando receber 

a devolução de apenas 50% do montante já pago pelo formando, com 

exceção de o formando conseguir assegurar a sua substituição;  

3) Desistências verificadas após o início do curso darão origem à retenção do 

pagamento efetuado até à data, como forma de compensação das despesas 

administrativas já incorridas e prejuízos causados pelo cancelamento de 

última hora. 

4) As regras anteriores não serão aplicáveis quando:  

a) A desistência se dever a alterações de cronograma;  

b) A desistência se dever a alterações no local de realização da ação de 

formação;  



   

c) A ação for cancelada pela entidade formadora. 

 

13.  Avaliação  

 

13.1 Dos Formandos 

A avaliação faz parte integrante do processo formativo e tem como finalidade validar os 

conhecimentos, e as competências desenvolvidas pelos formandos ao longo da 

formação. 

O Instrumento de avaliação será determinado pelo Formador e Coordenador 

Pedagógico, de acordo com o tipo de formação, teórica ou prática e deverá abranger 

todos os conteúdos ministrados ao longo da ação de formação.  

A Tipologia de Avaliação a utilizar deverá ser definida nos Planos de Sessão entregues 

pelo Formador ao Coordenador Técnico-Pedagógico respetivo antes do início da 

divulgação da ação. No entanto, em casos extremos e tendo em atenção o público-alvo, 

o Formador poderá alterar essa tipologia justificando o porquê, por escrito.  

O resultado obtido irá determinar a classificação final dos Formandos, de acordo com a 

escala de classificações previamente estabelecida.  

No caso de os Formandos não alcançarem os objetivos estipulados, terão direito a um 

Certificado de Frequência.  

O Coordenador Técnico-Pedagógico fará também uma apreciação geral dos mesmos, de 

acordo com os itens já mencionados.  

Os Formandos, para além da avaliação contínua a que estão submetidos, efetuarão uma 

avaliação global da ação tendo por base os objetivos supra mencionados. 

Assim, tendo em conta o momento, os formandos desenvolvem três tipos de avaliação: 

1) Avaliação inicial: de diagnóstico; 

2) Avaliação contínua: formativa e sumativa; 

3) Avaliação final: somatório dos resultados obtidos em cada um dos módulos. 

A avaliação será de acordo com a legislação que regulamenta cada ação de formação. 

13.2 Dos Formadores 

No final de cada ação de formação os formadores serão avaliados quer pelos formandos, 

quer pelo Coordenador Técnico-Pedagógico da respetiva área nos seguintes domínios:  

• Objetivos alcançados;  

• Domínio do assunto; 

• Métodos; 



   

• Linguagem;  

• Empenhamento; 

• Relacionamento; 

 

Esta avaliação estará disponível, para consulta do Formador, no Dossier Técnico-

Pedagógico relativo à ação de formação que desenvolveu. 

13.3 Da Ação de Formação 

No final de cada ação de formação será efetuada uma avaliação por parte dos 

Formandos, Formadores e Coordenador Técnico-Pedagógico, tendo em atenção os 

seguintes itens:  

 Formandos:  

• Objetivos da ação  

• Conteúdos da ação  

• Estruturação do programa  

• Utilidade dos conteúdos dos módulos/ unidades capitalizáveis  

• Motivação e participação  

• Atividades dos participantes  

• Relacionamento entre os participantes  

• Instalações e equipamentos  

• Documentação   

• Meios audiovisuais  

• Utilização dos recursos didáticos  

• Apoio do coordenador  

• Apoio técnico-administrativo  

 

 Formadores:  

• Objetivos da ação;  

• Conteúdos da ação;  

• Estruturação do programa;  

• Utilidade dos conteúdos dos módulos/unidades capitalizáveis;  

• Motivação dos participantes;  

• Atividades dos participantes;  

• Relacionamento entre os participantes;  

• Pontualidade e assiduidade;  

• Relacionamento com os participantes;  

• Instalações e equipamentos;  

• Meios audiovisuais e recursos ao dispor;  

• Documentação ao dispor;  



   

• Apoio do coordenador;  

• Apoio técnico-administrativo;  

• Conhecimento prévio do público-alvo;  

• Trabalho com a equipa pedagógica;  

• Necessidade de alteração de estratégias;  

• Necessidade de adequação de materiais;  

• Resultados alcançados. 

 

 Coordenador Pedagógico Coordenador Técnico-Pedagógico:  

• Alcance dos Objetivos pré-definidos;  

• Cumprimento das regras definidas no presente Regulamento;  

• Sentido de responsabilidade evidenciado ao longo da ação de formação;  

• Postura de Formandos e Formador;  

• Assiduidade e Pontualidade de Formandos e Formadores;  

• Ocorrências surgidas no decurso da formação e formas utilizadas para as superarem. 

 

14. Duração da Seções 

 

A Formação Laboral decorre das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00; 

A formação Pós‐laboral decorre das 18h30 às 22h30; 

Ao fim‐de‐semana das 9h30 às 17h30 

 

15. Procedimentos relativos a queixas e reclamações 

O formando que pretenda efetuar uma queixa ou reclamação pode fazê‐lo por escrito 

em impresso próprio (Registo de Reclamações) e entregar junto dos serviços 

administrativos ou diretamente ao coordenador pedagógico. A reclamação será 

posteriormente analisada pelo responsável da formação (para o efeito dispõe de 15 dias 

úteis) que comunicará a decisão final ao formando, por escrito. 

A informação de um processo de reclamação é confidencial e só será do conhecimento 

das partes envolvidas.   

Internamente e se pertinente, a ANCPU levará a cabo as diligências necessárias para 

introdução de ações corretivas 

 



   

16. Descrição das responsabilidades/deveres dos formadores, coordenadores e outros 

agentes: 

16.1 Formadores: 

a) É da responsabilidade do formador: 

b) Planear e estruturar o programa, documentação e suportes pedagógicos assim 

como os instrumentos de avaliação para cada sessão; 

c) Proceder, sempre que necessário, a alterações que se considerem prementes, 

adaptando os conteúdos e os métodos de formação às características e 

necessidades dos formandos; 

d) Avaliar o processo formativo em função dos objetivos propostos, 

e) Cooperar com a entidade formadora, bem como com os outros intervenientes 

no processo formativo, no sentido de assegurar a eficácia da acção de formação; 

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

de formação e seus intervenientes; 

g) Zelar pelos meios materiais e técnicos que colocam à sua disposição; 

h) Ser assíduo e pontual; 

i) Cumprir a legislação e os regulamentos aplicáveis à formação; 

j) Ter capacidade de conjugar competências técnicas com competências 

comportamentais, devendo aliar, em todas as situações, o saber fazer, saber ser 

e saber estar; 

k) Espírito de abertura, tolerância, respeito pela individualidade dos formandos 

como pessoas. 

 

16.2 Coordenadores: 

a) É da responsabilidade dos coordenadores: 

b) Elaborar a planificação da atividade formativa (calendarização, meios físicos, 

humanos e financeiros); 

c) Organizar e promover a formação identificando destinatários, objetivos, 

conteúdos; 

d) Realizar o recrutamento e seleção dos formadores; 

e) Desenvolver as atividades de promoção da formação; 

f) Realizar o recrutamento e seleção dos formandos; 

g) Assegurar as condições de execução física da formação, tendo em conta os meios 

logísticos previstos; 

h) Acompanhar a conceção e elaboração dos suportes didáticos para a formação; 

i) Coordenar as atividades de formação acompanhando a sua realização e verificar 

a concretização dos objetivos; 



   

j) Avaliar o processo e os efeitos da formação, procedendo aos ajustamentos 

necessários. 

 

16.3 Responsável da Formação: 

a) É da responsabilidade do responsável de formação: 

b) Garantir o cumprimento dos referenciais de qualidade; 

c) Elaborar diagnósticos de necessidades de formação, analisando e caracterizando 

o meio, as organizações e as atividades profissionais, assim como elaborar 

propostas de intervenção formativa; 

d) Acompanhar a execução do plano de formação anual; 

e) Organizar e coordenar reuniões pedagógicas; 

f) Auditar a elaboração e organização dos dossiers pedagógicos; 

g) Analisar e dar resposta às eventuais reclamações. 

 

18. Casos Omissos 

Qualquer caso que esteja omisso no presente regulamento, será interpretado pela 

entidade, no mais rigoroso cumprimento da legislação vigente aplicável.   

18. Disposições Finais  

Presume-se que as pessoas que se inscrevem e frequentam ações de formação na 

ANCPU conhecem e aceitam os regulamentos em vigor. O presente Regulamento está 

disponível para consulta pública no site oficial da ANCPU, bem como nas instalações da 

ANCPU, é enviado por email a todos os intervenientes de cada ação de formação. 

 

 


