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CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

ARTIGO 1º - ÂMBITO  

O presente regulamento é aplicável aos candidatos a formandos e aos formandos que frequentem 

formações modulares certificadas, em ações de formação profissional promovidas pela Conta Mais 

Certa, ministradas nas suas instalações ou fora delas. 

 

ARTIGO 2º - OBJETIVOS 

São objetivos do presente regulamento: 

a) Servir de guia de orientação aos candidatos a formandos e aos formandos; 

b) Estabelecer normas consideradas fundamentais pela Conta Mais Certa. 

 

ARTIGO 3º - OBJETO 

O presente regulamento estabelece: 

a) A caraterização da entidade formadora; 

b) A Caraterização da oferta formativa; 

c) O acesso à formação; 

d) O funcionamento das atividades formativas; 

e) Os procedimentos de desistência e de suspensão. 

 

ARTIGO 4º - DEFINIÇÕES 

Para efeitos do presente regulamento entende-se por: 

a) Candidato: todo o individuo que se inscreveu numa ação de formação na Conta Mais Certa; 
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b) Formando: todo o individuo que participa numa ação de formação profissional, com vista à 

aquisição de competências pessoais, sociais e técnicas, orientadas para o seu 

desenvolvimento pessoal e social, bem como para o desempenho profissional qualificado; 

c) Ação de formação: qualquer modalidade de formação organizada, a ser ministrada com o fim 

de proporcionar a aquisição de conhecimentos, capacidades práticas, atitudes e formas de 

comportamento requeridos para o exercício de uma profissão ou grupo de profissões; 

d) UFCD: Unidades de Formação de Curta Duração que compõem uma ação de formação; 

e) Contrato de Formação: acordo celebrado entre a Conta Mais Certa e o Formando. 
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CAPÍTULO II – CARATERIZAÇÃO DA ENTIDADE FORMADORA 

 

ARTIGO 5º - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE FORMADORA  

A Conta Mais Certa é uma entidade legalmente constituída, pelo Empresário em Nome Individual 

Paulo Filipe Fernandes, com número de identificação fiscal 215354583, que presta serviços com o 

código de atividade económica 85591 – Formação Profissional. 

 

ARTIGO 6º - CERTIFICAÇÃO DA ENTIDADE FORMADORA 

A Conta Mais Certa é uma entidade formadora certificada pelo IP-RAM – Instituto para a Qualificação 

Profissional, nos termos do artigo 2.º da Portaria n.º 84/2010, de 4 de novembro, que adapta à RAM 

- Região Autónoma da Madeira, a Portaria nº 851/2010, de 6 de setembro, alterada e republicada 

pela Portaria n.º 208/2013, de 26 de junho. 

 

ARTIGO 7º - ÁREAS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO CERTIFICADAS 

De acordo com a CNAEF - Classificador Nacional das Áreas de Educação e Formação - Portaria n.º 

256/2005, de 16 de março, as áreas de Educação e Formação certificadas são: 

a) 146 – Formação Pedagógica Inicial de Formadores 

b) 341 – Comércio 

c) 343 – Finanças, Banca e Seguros 

d) 344 – Contabilidade e Fiscalidade 

e) 345 – Gestão e Administração 

f) 346 – Secretariado e Trabalho Administrativo 

g) 582 – Construção Civil e Engenharia Civil 

h) 380 – Direito 

i) 724 – Ciências Dentárias 
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ARTIGO 8º - INSTALAÇÕES 

A Conta Mais Certa tem instalações sitas à Rua 5 de Outubro, nº 87, Edifício Santa Luzia, Bloco A, 

Loja 7, Funchal. 

 

ARTIGO 9º - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

A Conta Mais Certa tem o horário de funcionamento entre as 9:00 e as 22:00, de segunda a sexta-

feira, e das 9:00 e as 13:00 aos sábados.  
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CAPÍTULO III – CARATERIZAÇÃO DA OFERTA FORMATIVA 

 

ARTIGO 10º - MODALIDADES DA FORMAÇÃO 

São modalidades de formação da Conta Mais Certa: 

a) Formação inicial, a qual visa a aquisição de capacidades / competências adequadas para o 

exercício de uma determinada atividade profissional; 

b) Formação contínua, que visa a aquisição de capacidades/competências ao longo do período 

ativo do indivíduo para o desempenho de uma ou mais atividades e/ou funções. 

A modalidade de formação contínua compreende: 

a) Formação de qualificação, que visa a aquisição de capacidades / competências adequadas 

para o desempenho de uma determinada atividade profissional ou função; 

b) Formação de aperfeiçoamento, que visa melhorar e complementar as competências 

previamente adquiridas no desempenho de um determinado cargo; 

c) Formação de especialização, que visa a aquisição de saberes numa dada área ou função 

específicas, pressupondo a existência de uma qualificação prévia; 

d) Formação de reciclagem ou atualização, que visa a atualização ou reaquisição dos 

conhecimentos, competências ou atitudes, no desempenho da atividade profissional, seja por 

questões de evolução tecnológica ou de procedimentos). 

 
ARTIGO 11º - FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA FORMAÇÃO 

As formas de organização da formação promovida pela Conta Mais Certa são: 

a) Formação presencial, na qual a atividade formativa se desenvolve em sala, promovendo a 

interação permanente entre formando / formador e privilegiando o grupo pedagógico 

enquanto elemento facilitador de aprendizagens; 

b) Formação em contexto de trabalho (on job), em que os trabalhos se desenvolvem no 

próprio local de trabalho ou em ambiente similar, optando-se por métodos de simulação e 

treino; 

c) Formação em alternância, na qual se vai alternando a formação presencial com formação 

em contexto de trabalho. 
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d) Formação à distância (e-learning), na qual a atividade formativa se desenvolve com 

flexibilidade temporal e espacial e sem a presença física do formador, pois toda a formação 

é ministrada através de recursos informáticos ou multimédia (escritos, áudio e vídeo), ou a 

combinação de vários destes meios.  

e) Formação b-learning, em que a atividade formativa assenta no recurso ao e-learning e à 

formação presencial, ou seja, parte da mesma decorre em sessões presenciais, com a 

presença de formador e formandos, e a outra parte em sessões à distância, com recurso ao 

uso dos mesmos métodos utilizados na metodologia e-learning. 

 

ARTIGO 12º - MEIOS DE DIVULGAÇÃO DA FORMAÇÃO 

1 - A Conta Mais Certa divulga a oferta formativa através dos seguintes meios:  

a) Anúncios em jornais locais;  

b) Redes sociais; 

c) Envio de missivas / email;  

d) Distribuição de folhetos. 

2 - Os meios de divulgação utilizados poderão ser alargados e/ou revistos em função da estratégia 

da Conta Mais Certa.  

3 - No caso da formação financiada, serão respeitadas as regras de informação e publicidade 

definidas pelos organismos responsáveis.  

 

ARTIGO 13º - EQUIPA DE FORMADORES 

Os formadores selecionados pela Conta Mais Certa são dotados de experiência profissional 

relevante na área que desenvolvem a formação, são detentores do Certificado de Competências 

Pedagógicas (CCP) e são aprovados pelo Instituto para a Qualificação Profissional (IP-RAM). 

 

ARTIGO 14º - EMOLUMENTOS 

1 - O preçário dos serviços prestados pela Conta Mais Certa encontra-se disponível para consulta: 
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a) Nas instalações da entidade formadora; 

b) Online, no site www.contamaiscerta.com, acedendo a Formação Profissional – Mais 
Informação (do curso que pretende) – Percurso Formativo (este passo aparece apenas em 
alguns cursos). 

 

2 - A taxa de inscrição e o seguro têm o custo de 50€ e deverá ser pago no ato da inscrição. 

3 - O pagamento da formação deve ser realizado: 

a) Em prestações até ao dia 10 de cada mês (exceto a primeira que é paga no ato da inscrição); 
ou  

b) A pronto pagamento no ato da inscrição; 

 

4 - Às prestações que sejam pagas depois do dia 10 de cada mês acrescerá uma multa de 25% 
sobre o valor da respetiva mensalidade. 

 

5 - A Conta Mais Certa encontra-se no direito de rescindir o contrato de formação com o formando 

que tenha, pelo menos, duas prestações em atraso, sem prejuízo de este continuar obrigado ao 

pagamento da(s) mensalidade(s) vencida(s), da(s) multa(s) referida(s) no número anterior e de uma 

penalização no valor de 160€ a título de despesas administrativas. 

6 - O exame tem um custo de 30€, que deverá ser pago até 5 dias antes da data marcada para a 

realização do mesmo.  

7 - O certificado tem o custo de 25€ e deverá ser pago no final da formação. 
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CAPÍTULO IV – ACESSO À FORMAÇÃO 

 

ARTIGO 15º - INSCRIÇÃO 

1 - Todos os interessados na formação desenvolvida pela Conta Mais Certa poderão efetuar a sua 

inscrição através de um dos seguintes canais: 

a) Presencialmente, nas instalações e no horário definidos nos artigos 8º e 9º do presente 
regulamento. 

b) Online, a qualquer momento, no site www.contamaiscerta.com, acedendo a Formação 
Profissional – Mais Informações (do curso que pretende) – Percurso Formativo (este passo 
aparece apenas em alguns cursos) – Inscrição. 

 

2 - No ato da inscrição, os interessados deverão entregar os seguintes documentos: 

a) Cópia do cartão do cidadão, datado e assinado, com a seguinte menção “Eu, [nome do 
formando], autorizo a utilização da cópia do cartão do cidadão para efeitos formativos”; 

b) Cópia do certificado de habilitações; 

c) Comprovativo de pagamento da taxa de inscrição e seguro; 

d) Comprovativo de pagamento da primeira propina (se a modalidade de pagamento escolhida 
pelo formando for a mensal) ou da totalidade do curso (se a modalidade de pagamento 
escolhida pelo formando for a de pronto pagamento). 

 

3 - Ficam dispensados da apresentação dos comprovativos indicados nas alíneas c) e d) do número 

anterior, os interessados que tenham efetuado os referidos pagamentos nas instalações da Conta 

Mais Certa. 

4 - A entidade formadora só aceitará inscrições até atingir o número máximo de formandos por ação 

de formação. 

 

ARTIGO 16º - SELEÇÃO  

1 - A seleção dos candidatos à formação é efetuada com base nos seguintes critérios:  

a) Cumprimento dos requisitos mínimos divulgados no referencial de formação, nomeadamente: 

i. Habilitações mínimas de 9º ano; 

ii. Idade mínima de 18 anos, à data de inscrição na formação. 
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b) Antigos formandos da Conta Mais Certa;  

c) Ordem de chegada das inscrições.  

 

2 - Aos candidatos inscritos e não selecionados serão devolvidos, por transferência bancária para o 

IBAN a designar pelo candidato, o valor que tenha pago, com exceção da taxa de inscrição e seguro. 

3 - Em ações de formação para entidades, a Conta Mais Certa define com o cliente os critérios de 

seleção.  

4 - Nas formações homologadas, procede-se ao preenchimento de um questionário, à realização de 

uma entrevista e à análise do currículo dos candidatos à formação.  

 

ARTIGO 17º - ADMISSÃO  

1 - Os candidatos selecionados apenas são admitidos à formação depois de assinarem o contrato 

de formação. 

2 - O contrato de formação é reduzido a escrito e contém os seguintes elementos: 

a) Descrição da ação que o formando vai frequentar; 

b) Descrição do local e horário em que se realiza a ação; 

c) Número de apólice de seguro; 

d) Direitos e deveres das partes. 

 

3 – O contrato de formação é feito em duplicado, destinando-se um exemplar para o formando e o 

outro para a entidade formadora. 

4 – O contrato de formação não gera nem titula relações de trabalho subordinado e caduca com a 

conclusão da ação de formação a que se refere. 

 

ARTIGO 18º - CANCELAMENTO OU ADIAMENTO DA FORMAÇÃO 

1 - A Conta Mais Certa reserva-se ao direito de adiar o início de qualquer ação de formação até 60 

dias para além da data inicialmente prevista, sem que tal facto implique qualquer devolução das 
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verbas já pagas pelo formando. A data definitiva de início de ação será confirmada ao formando com, 

pelo menos, cinco dias úteis, por contato telefónico ou correio eletrónico.  

2 - A Conta Mais Certa comunicará o cancelamento da formação aos formandos inscritos até três 

dias úteis antes do início previsto. Sempre que a formação for cancelada, a importância paga pelo 

formando será inteiramente devolvida e o formando não tem direito a quaisquer indemnizações ou 

compensações pela não realização da ação de formação.  

 

ARTIGO 19º - PROTEÇÃO DE DADOS 

Os dados pessoais constantes da ficha de inscrição ou outros documentos relativos à formação serão 

processados informaticamente pela Conta Mais Certa, garantindo-se a rigorosa confidencialidade no 

seu tratamento. Nos termos legais, assegurar-se-á que a informação constante desses dados não 

seja partilhada com terceiros e seja utilizada apenas para os fins diretamente relacionados com a 

formação, respeitando o direito dos formandos à proteção dos seus dados pessoais.  
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CAPÍTULO V – FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES FORMATIVAS 

 

ARTIGO 20º - LOCAL DA FORMAÇÃO 

1 - A formação presencial tem lugar nas Instalações da Conta Mais Certa referidas no artigo 8º, 

exceto no caso da formação para entidades em que o local será acordado entre as partes. 

2 - A formação à distância é realizada em local escolhido pelo formando. 

3 - A formação em contexto de trabalho decorre em local autorizado pela Conta Mais Certa. 

 

ARTIGO 21º - HORÁRIO DAS ATIVIDADES LETIVAS 

1 - As atividades letivas realizam-se em horário laboral e pós-laboral de segunda a sábado, conforme 

cronograma de formação que é disponibilizado ao formando: 

a) Nas plataformas colaborativas Moodle / Google Classroom, no caso da formação à distância; 

b) No primeiro dia de formação, bem como no site www.contamaiscerta.com, no caso das 
sessões presenciais. 

 

2 - São considerados letivos os dias da semana, com exclusão dos domingos e feriados oficiais.  

3 - As atividades letivas, com exceção da formação à distância, interrompem-se nas últimas 

quinzenas de agosto e de dezembro. 

4 - O horário estipulado para as ações de formação poderá ser alterado, por sugestão dos formandos 

ou do formador, desde que haja consentimento de todos os intervenientes e também a aprovação 

do coordenador pedagógico.  

 

ARTIGO 22º - DIREITO DE RESERVA 

A Conta Mais Certa reserva-se ao direito de proceder à alteração de formadores, do local e do horário 

da realização da formação, desde que tal não inviabilize os objetivos da ação, comprometendo-se, 

nestes casos, a comunicar as alterações ocorridas com a antecedência possível.  
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ARTIGO 23º - CRONOGRAMA 

1 - O cronograma de cada ação de formação é facultado nos termos da alínea 1 do artigo 21 do 

presente regulamento.  

2 - Quaisquer datas previamente agendadas são passíveis de sofrer alterações, as quais serão 

comunicadas ao formando com aviso prévio, sempre que possível.  

3 - Quando, por motivos de força maior, as sessões presenciais e em contexto de trabalho não 

ocorram nos dias previstos no cronograma, estas serão repostas no mais curto espaço de tempo e 

numa data consensual entre o grupo de formandos e o formador ou orientador de estágios.  

 

ARTIGO 24º - PONTUALIDADE 

1 - Nas formações síncronas, no princípio de cada sessão haverá uma tolerância de 10 minutos, 

favorável a formadores e formandos. 

2 - Os atrasos superiores a 10 minutos, implicam de imediato a marcação de uma falta injustificada. 

 

ARTIGO 25º - ASSIDUIDADE 

1 - Na formação presencial, a assiduidade é verificada através da folha de presenças que tem que 

ser assinada pelos formandos, sob pena de terem falta.  

2 - Todas as faltas deverão ser justificadas e comprovadas por escrito em impresso próprio da Conta 

Mais Certa. 

3 - O formando tem de registar uma assiduidade mínima de 90% sobre a duração global das UFCD’s. 

4 - A aprovação final do curso está condicionada ao dever de assiduidade.  
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ARTIGO 26º- FALTAS 

1 - Para efeitos do presente regulamento, a falta é entendida como a ausência do formando a uma 

sessão de formação ou outra atividade formativa de frequência obrigatória, sendo classificada como 

justificada ou injustificada. 

2 - São justificadas as faltas às sessões presenciais que o formando vier a dar, mediante 

apresentação de documento comprovativo de: 

a) Doença comprovada ou acidente; 

b) Falecimento de parentes ou afins, nos termos estabelecidos na lei para os sujeitos abrangidos 
pelo Regime de Contrato Individual de Trabalho; 

c) Impedimento comprovado ou dever imposto por lei que não admita adiamento ou substituição; 

d) Necessidade de prestação de assistência inadiável a membros do seu agregado familiar; 

e) Exame de condução; 

f) Licença de casamento; 

g) Licença de maternidade/paternidade; 

h) Outros casos de força maior devidamente comprovados mediante aprovação pelo órgão de 
gestão da Entidade Formadora. 

 

ARTIGO 27º - DOCUMENTAÇÃO 

1 - Toda a documentação de apoio é disponibilizada pela Conta Mais Certa: 

a) No site www.contamaiscerta.com, caso a formação seja presencial e nas plataformas Google 

Classroom e/ou Moodle, caso a formação seja lecionada à distância. Em ambas as situações, 

o formando receberá, no primeiro dia de formação, as senhas de acesso; e 

b) Na receção da Conta Mais Certa, mediante o pagamento do respetivo emolumento. 

2 - Toda a documentação destina-se a ser utilizada única e exclusivamente pela Conta Mais Certa, 

sendo autorizada a respetiva edição e reprodução apenas para o fim a que se destina.  

3 - É proibida a divulgação, promoção e revenda total ou parcial dos respetivos conteúdos. A marca 

Conta Mais Certa encontra-se registada, nos termos legais, no Instituto Nacional de Propriedade 

Industrial. Qualquer ilícito detetado é passível de procedimento judicial contra o infrator. 
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ARTIGO 28º - AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO PRESENCIAL E DA FORMAÇÃO À 
DISTÂNCIA 

1 - Na formação presencial e na formação à distância a avaliação do formando tem por base os 

seguintes critérios: 

a) Aquisição de conhecimentos (AC): utilizando uma escala de 0 a 20 valores, o formador 

avalia, com recurso a: 

i. Testes e/ou trabalhos, a aquisição e aplicação de conhecimentos e o trabalho em 

equipa - este critério tem uma ponderação de 50%, com nota mínima de 10 valores 

em cada teste e/ou trabalho; 

ii. Exercícios / questões aula, a adaptação a novas tarefas, mobilização de 

competências em novos contextos e a participação - este critério tem uma ponderação 

de 25%; 

b) Comportamentos observados (CO): utilizando uma escala de 0 a 20 valores, o formador 

avalia a motivação, as relações interpessoais, a assiduidade, e a pontualidade - este critério 

tem uma ponderação de 25% e está condicionado à assiduidade mínima nas sessões 

síncronas.  

2 - A classificação final (CF) de cada UFCD é calculada da seguinte forma: 

CF = AC x 75% + CO x 25 % 

3 - Terão de submeter-se a exame os formandos que não obtiveram aprovação em UFCD’s, ou seja, 

nota igual ou superior a 10 valores. 

4 - Poderão submeter-se a exame de melhoria de nota os formandos que obtiveram aprovação em 

UFCD’s, ficando certificada a nota mais alta. 

5 - O calendário dos exames é definido pela entidade formadora e encontra-se disponível para 

download no site www.contamaiscerta.com caso a formação seja presencial, ou nas plataformas 

Google Classroom e/ou Moodle, caso a formação seja lecionada à distância. 

6 - Durante a realização das provas escritas, é interdito aos formandos:  

a) Servirem-se de elementos não autorizados;  
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b) Comunicarem entre si ou com terceiras pessoas, exceto com o formador encarregado da 
fiscalização;  

c) Usarem de meios fraudulentos ou colaborarem em fraudes, ainda que não seja em proveito 
próprio; 

d) Ausentarem-se da sala, exceto no caso de decidirem terminar a prova, entregando-a então 
no estado em que esta se encontrar; 

e) Perturbarem o trabalho dos outros formandos ou manifestarem, por qualquer forma, menos 
respeito pelo ato que realizam;  

 

7 - Aos formandos que infringirem o disposto nas alíneas do número anterior será atribuída a 

classificação de zero valores, sem prejuízo de procedimento disciplinar.  

8 - Depois de julgadas, as provas escritas serão arquivadas pela entidade formadora. Qualquer 

formando poderá consultar a prova escrita que realizou, desde que o faça na presença do formador 

que a classificou e até ao prazo de um mês após a publicação dos resultados.  

 

ARTIGO 29º - AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO 

1 - Na formação em contexto de trabalho a avaliação do formando tem por base os seguintes critérios: 

a) Aquisição de conhecimentos (AC): utilizando uma escala de 0 a 20 valores, o formador 

avalia a facilidade de compreensão, o nível de conhecimentos teóricos, a iniciativa e 

independência e o rendimento do trabalho - este critério tem uma ponderação de 75%. 

b) Comportamentos observados (CO): utilizando uma escala de 0 a 20 valores, o formador 

avalia a responsabilidade, a cooperação, a sociabilidade, a assiduidade e a pontualidade -

este critério tem uma ponderação de 25% e está condicionado à assiduidade mínima.  

2 - A classificação final (CF) da formação em contexto de trabalho é calculada da seguinte forma: 

CF = AC x 75% + CO x 25 % 

3 - Terão de realizar nova formação em contexto de trabalho os formandos que não obtiveram nota 

igual ou superior a 10 valores. 
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ARTIGO 30º - AVALIAÇÃO FINAL DA AÇÃO DE FORMAÇÃO 

1 - Para a emissão de certificado serão atribuídos os seguintes pontos de crédito: 

a) Formação presencial ou à distância:  

i. UFCD’s de 25 horas: 2,25; 

ii. UFCD’s de 50 horas: 4,5. 

b) Formação em contexto de trabalho: 20.  

2 - A avaliação final do curso (AFC) é calculada da seguinte forma: 

 AFC =
(   ) (   ) (   )

(     )
  

 
Sendo: 

A = Somatório das classificações obtidas em UFCD’s de 25 horas 

B = Somatório dos pontos de créditos atribuídos aos UFCD’s de 25 horas 

C = Somatório das classificações obtidas em UFCD’s de 50 horas 

D = Somatório dos pontos de créditos atribuídos às UFCD’s de 50 horas 

E = Nota da formação em contexto de trabalho 

F = Pontos de crédito atribuídos à formação em contexto de trabalho 

 

ARTIGO 31º - CERTIFICADO PROFISSIONAL 

1 - O certificado de curso deve ser pedido pelo formando, mediante o pagamento do respetivo 

emolumento. 

2 - A entrega do certificado do curso está condicionada ao pagamento integral do curso. 
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CAPÍTULO VI – PROCEDIMENTOS DE DESISTÊNCIA E SUSPENSÃO 
 

ARTIGO 32º - PROCEDIMENTO DE DESISTÊNCIA 

1 - O candidato poderá revogar a sua inscrição até a assinatura do contrato, mediante aviso por carta 

registada com aviso de receção, para a morada referida no artigo 8º do presente regulamento, sendo 

o mesmo ressarcido dos emolumentos pagos com a exceção da taxa de inscrição e seguro. 

2 - O formando poderá denunciar, a qualquer momento, o contrato de formação, mediante aviso por 

carta registada com aviso de receção, para a morada referida no artigo 8º do presente regulamento, 

sendo que: 

a) Se a denúncia do contrato se verificar até ao 14º dia a partir da data da assinatura do contrato, 

o formando terá direito à devolução, por transferência bancária para o IBAN a designar pelo 

formando, do valor que tenha pago deduzido de uma multa de 160€, a título de despesas 

administrativas com a contratualização e preparação do curso. 

b) Se a denúncia do contrato se verificar depois do 14º dia da data da assinatura do contrato, o 

formando terá que efetuar o pagamento total do curso, não lhe sendo devolvido qualquer 

valor que tenha pago. 

 

ARTIGO 33º - PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO 

1 - O formando que, por razões pessoais e de força maior, pretenda suspender o curso, poderá fazê-

lo e retomá-lo no prazo máximo de dois anos, desde que comunique os fundamentos dessa 

interrupção, mediante carta registada com aviso de receção, para a morada referida no artigo 8º do 

presente regulamento e efetue o pagamento integral do curso.  

2 - Para retomar a formação, o formando terá que efetuar o pagamento de nova taxa de inscrição, 

do seguro e da emissão de certificado. 

3 - Se o formando não retomar a formação, o contrato de formação caduca depois do período máximo 

de suspensão, não havendo lugar à devolução de qualquer montante por parte da entidade 

formadora. 
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CAPÍTULO VII – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

ARTIGO 34º - RESPONSABILIDADE 

A composição deste regulamento e a sua revisão são da responsabilidade da direção da Conta Mais 

Certa. 

 

ARTIGO 35º - OMISSÕES 

Os casos omissos neste regulamento ou outras dúvidas serão objeto de avaliação e decisão por 

parte da Direção da Conta Mais Certa.  
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