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1. OBJETIVO 
Este regulamento tem por objetivo descrever as regras de funcionamento 
dos cursos ministrados pela SGS Academy®.  
 

2. APRESENTAÇÃO DA SGS ACADEMY® 
A SGS Academy® foi constituída em novembro de 2003 com o objetivo de 
proporcionar serviços de formação profissional nas áreas de atuação em que a 
SGS é especialista. É uma entidade formadora detentora de acreditações, 
homologações e reconhecimentos nacionais e internacionais.  
 

Com uma cobertura total a nível nacional, com filiais em Lisboa, Porto, Sines, 
Açores e Madeira, a SGS Academy® cria ainda parcerias com Associações e 
Estabelecimentos do Ensino Superior para uma formação reconhecida e 
qualificante. 
 

VALÊNCIAS DIFERENCIADORAS 
A SGS Academy® apresenta um conjunto de ações de formação, a realizar 
nas modalidades Intra e Inter empresas, com a preocupação constante de 
ajustar os conteúdos e formas de aplicação em resposta às necessidades 
reais das organizações e dos formandos. Este facto, aliado à bolsa de 
formadores especializados e distribuídos por todo o território nacional, 
confere à SGS Academy® uma posição privilegiada para corresponder às 
suas necessidades de formação. Possuímos a estrutura e os recursos 
necessários para apoiar as organizações com serviços pertinentes e 
inovadores ao nível da formação. 
 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO 
� Formação Personalizada (One-to-One) - Formação totalmente 

personalizada à medida das necessidades e disponibilidade do cliente. 
� E-Learning e B-Learning – Formação em formato e-learning e b-learning. 

Garantindo flexibilidade, redução de custos e customização. 
� Formação INTRA - Formação à medida das necessidades e objetivos de 

cada cliente. Apostamos no desenvolvimento de ações que potenciam a 
eficiência interna e que, simultaneamente, assegurem o cumprimento 
legal em matéria de formação (35 horas de formação /ano/ colaborador). 

� Formação INTER - Formação calendarizada no Plano de Formação, 
realizada nas instalações da SGS. 

� Pós-Graduações - com vista à potenciação e à complementaridade de 
vocações entre a dimensão académica e a dimensão empresarial, a SGS 
Academy® tem vindo a estabelecer parcerias e protocolos com várias 
Instituições de Ensino Superior e outras Entidades. 

� Formação para Auditores - Formação diferenciadora pelo seu 
reconhecimento internacional pelo IRCA (International Register os 

Certificated Auditors). 
� Seminários Técnicos/ Workshops – Focados nos temas que mais 

marcam a atualidade, estas sessões convidam conceituados 
especialistas a partilhar a sua experiência com os nossos formandos. 

� Percursos Formativos - Cursos agrupados por níveis evolutivos de 
formação: implementação de sistemas, auditorias internas e auditorias de 
terceira parte (formação para auditores).  

� Outdoors/ Indoors – Ações de Team Building - As atividades de Team 
Building são uma importante “ferramenta“ capaz de reforçar e 
desenvolver o conhecimento e coesão entre os membros de uma 
organização, estando intrinsecamente ligadas ao fomento do espírito de 
equipa, através do aprofundamento dos elos sociais.  

� Formação Ação - A metodologia formativa formação-ação caracteriza-se 
pela utilização de diferentes metodologias formativas (formação em sala 
alternadas com sessões praticas em contexto real de trabalho).  

� Apoio Técnico: 
- Candidaturas a programas de financiamento; 
- Processos de certificação DGERT – Apoio na implementação de um 

sistema de gestão da formação com vista à certificação como entidade 
formadora; 
- Diagnósticos de necessidades de formação - Levantamento de 

necessidades de formação de forma independente e a elaboração de 
um plano e formação realmente adequado ao cliente; 
- Avaliação da eficácia da formação e estudo do ROI (Return Of 

Investment); 
- Up*sourcing da formação – Gestão do plano de formação. Permite que 

a organização se focalize no seu core-business, delegando a gestão da 
formação em especialistas como a SGS. 

 
 

RECONHECIMENTOS / HOMOLOGAÇÕES 
� Formação em Segurança, reconhecida pela ACT (CAP);  
� Formação de Formadores, reconhecida pelo IEFP (CCP);  
� Formação para Auditores, reconhecidos pelo IRCA;  
� Formação de Peritos Qualificados, reconhecida pelo SCE; 
� Formação de Higiene e Segurança Alimentar para Manipuladores de 

Carnes, reconhecido pela DGAV; 
� Formação Básica de Segurança, pelo IEP; 
 

 

3. SECRETARIADO/ ATENDIMENTO 
1. A SGS Academy® dispõe de profissionais para prestar apoio e 

esclarecimentos ao Cliente através dos vários meios de comunicação 
disponíveis: 
 

Horário do secretariado: 09h00 às 18h00, de segunda a sábado 
Linha SGS: 707 200 747                      FAX: 707 200 329 
E-mail.: pt.info@sgs.com 
Web: www.sgs.pt    

 
4. INSCRIÇÃO 

1. Para participação nos cursos promovidos pela SGS Academy® é 
obrigatório o preenchimento da ficha de inscrição, possível por duas 
vias: 
� Inscrição On-line, através do endereço www.sgs.pt 
� Preenchimento da Ficha de Inscrição disponível em formato digital 

ou papel.   
 

5. GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO 
1. Os cursos têm um número máximo de formandos, sendo as inscrições 

aceites por ordem de receção.  
2. Para os cursos com requisitos de acesso, a inscrição fica sujeita à 

análise curricular.  
3. A inscrição só é considerada definitiva após pagamento total ou parcial. 
 

6. PAGAMENTO 
1. O pagamento poderá ser realizado através dos seguintes meios: 

� Multibanco, disponível nas instalações de Lisboa; 
� Cheque, à ordem da SGS Portugal, SA; 
� Transferência bancária; 
� Numerário. 

 

7. DESISTÊNCIA 
1. As desistências devem ser comunicadas por escrito à SGS 

ACADEMY®. 
2. A SGS ACADEMY® procede ao reembolso na totalidade quando 

comunicadas nos seguintes prazos: 
Cursos Dias uteis de antecedência  

Cursos para Auditores  
reconhecidos pelo IRCA 

15 

Pós-Graduações 15 
Restantes cursos 7 

 
3. Desistências, após os prazos mencionados no ponto 1, estão sujeitas à 

retenção de 50% do valor total do curso, por custos administrativos 
associados.  

4. No caso de não comparência ou interrupção do curso pelo formando, o 
valor é devido por inteiro à SGS Academy®. (Valor por inteiro 
corresponde ao valor total do curso).  

5. No caso de impossibilidade de participação do formando, a SGS 
Academy® aceita a possibilidade de frequência por outra pessoa, por 
ele indicado, desde que satisfaça os requisitos de admissão. 

 

8. ALTERAÇÃO, CONFIRMAÇÃO, CANCELAMENTO E INTERRUPÇÃO 
DOS CURSOS 
1. Os cursos divulgados no plano de formação, site e material publicitário, 

podem sofrer alterações de programa, formadores, duração, datas e 
preços. 

2. A realização dos cursos é confirmada por e-mail junto dos formandos 
inscritos, até ao quinto dia útil antes do seu início. 

3. A SGS Academy® reserva-se o direito de cancelar ou adiar a realização 
das ações de formação, caso o número de participantes inscritos não 
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atinja o número mínimo requerido ou por qualquer outro motivo que 
inviabilize a sua realização.  

4. Os cancelamentos são comunicados via e-mail e/ou telefone, para os 
contactos mencionados na ficha de inscrição. 

5. Quando, por motivos de força maior, e se a isso for obrigada, a SGS 
Academy® reserva-se o direito de alterar horários e/ou formadores no 
decorrer do curso.  

6. Se por motivos de força maior, for necessário interromper o curso, a SGS 
Academy® compromete-se a estabelecer medidas alternativas 
adequadas.   
 

9. REGIME DE FREQUÊNCIA (ASSIDUIDADE) 
1. O regime de frequência é aplicado da seguinte forma: 

Cursos Regime de frequência 
Cursos para Auditores reconhecidos 
pelo IRCA 

100% 

Técnico Superior de Higiene e 
Segurança no Trabalho (CAP) e 
Formação Pedagógica Inicial de 
Formadores (CCP)  
Formação Básica de Segurança, 
pelo IEP 

90% 

Renovação de CAP de Técnico e 
Técnico Superior de Higiene e 
Segurança no Trabalho 

100% 

Restantes cursos 80% 
 

2. No decorrer do curso o formando deve: 
� Zelar pelas instalações e pelos meios materiais disponíveis;  
� Ser pontual e contribuir para o bom funcionamento da formação;  
� Respeitar as regras de Segurança e Ambiente divulgadas e afixadas 

nas instalações da SGS. 
3. Caso se verifique incumprimento dos pontos mencionados 

anteriormente, a SGS Academy® poderá incorrer o formando em 
responsabilidades pelos danos causados.  
 

10. REGIME DE AVALIAÇÃO 
1. Para os cursos com regime de avaliação, estes regem-se de acordo 

com o definido na ficha técnica de curso/ regulamentos específicos, 
podendo ser: 
� Avaliação contínua;  
� Avaliação final.  

2. A conclusão do curso, com sucesso, pressupõe o cumprimento do 
regime de frequência, disposto no §9, e obtenção da avaliação positiva 
de acordo com o regime estabelecido.   
 

11. CERTIFICADOS 
1. Os certificados são emitidos de acordo com a legislação em vigor. 
2. Os certificados dos cursos reconhecidos pelo IRCA são emitidos pela 

SGS UK. 
Aos participantes que concluírem o curso com aproveitamento é 
emitido um Certificado de Aprovação, caso contrário é emitido um 
Certificado de Participação. 

3. A emissão do certificado pressupõe a conclusão do curso com 
sucesso, conforme disposto no §10.  

4. A emissão de 2ªs vias de certificados tem um custo associado.  
 

12. MATERIAL PEDAGÓGICO 
1. A documentação de apoio ao Curso é disponibilizada via e-mail em 

formato digital (exceto nos Cursos para Auditores).   
 

13. SATISFAÇÃO DO CLIENTE 
1. No final de cada curso/ sessão é aplicado um Inquérito de Satisfação 

do Cliente, via e-mail ou papel.   
2. Para além do um Inquérito de Satisfação do Cliente, os formandos 

poderão sempre, junto da SGS, apresentar os aspetos que, em seu 
entender, podem ser alvo de melhorias. 

3. A SGS Academy possui livro de reclamações oficial cumprindo a 
legislação aplicável ao seu sector de atividade. Este livro está 
disponível junto do secretariado.  
 
 

14. APOIO AO FORMANDO 
1. Sempre que o formando necessite de algum esclarecimento ou pedido 

de informação deve dirigir-se ao Secretariado, no horário de 
funcionamento. 

2. Para consulta de avaliações é necessária marcação prévia, no horário 
de funcionamento. 
 
 

15. INVESTIMENTO  
1. A SGS Academy® dispõe de um Plano de Formação com indicação 

dos preços de cada curso.  
2. O preço inclui: 

Cursos para Auditores  
reconhecidos pelo IRCA 

Documentação em suporte papel 

Certificado 

Almoço e coffe-break 

Restantes cursos 
Documentação em suporte digital 

Certificado 
  

16. DESCONTOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS 
1. Formação para empresas (vários participantes na mesma edição do 

curso): 
� 2 participantes – 10% de desconto no valor da 2ª inscrição; 
� 3 participantes – 20% de desconto no valor da 3ª inscrição; 
� 4 participantes – 30% de desconto no valor da 4ª inscrição; 
� 5 participantes – 50% de desconto no valor da 5ª inscrição. 
(os descontos não são acumuláveis entre si) 

2. Os descontos e condições de pagamento não se aplicam: 
� Aos cursos divulgados em parceria com outras Entidades; 
� Outras condições alvo de campanhas.  

 
 

 


