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Formação em eLearning 

A ED-ROM - Produção de Conteúdos Multimédia, Lda, sediada na Avenida do Brasil nº 1 – 1749-008 
Lisboa, NIF nº 506561054, representada pelo respetivo Sócio Gerente, como 1º Outorgante, António 
Manuel Vilela Lousada dos Santos, celebra o presente contrato de prestação de formação com o 
respetivo formando doravante designado de 2º Outorgante, sujeito às seguintes cláusulas: 

 

Cláusula 1ª - Objeto de Contrato 

O 1º outorgante obriga-se a garantir ao 2º outorgante a Ação de Formação de e-formadores Moodle, 
com a duração de 3 a 4 semanas, de acordo com a calendarização e duração explícitas no programa 
da ação.  

 

Cláusula 2ª – Condições de Realização 

A ação referida na cláusula anterior, será desenvolvida em regime de Formação a Distância, com 
eventuais sessões presenciais, a realizar de acordo com a calendarização e duração explícitas no 
programa da ação. 

 

Cláusula 3ª - Direitos do Formando 

O 1º outorgante obriga-se a: 

1. Emitir gratuitamente, a favor do 2º, um certificado comprovativo da frequência e 
aproveitamento decorrente de um processo de Avaliação, sempre que satisfeitos os 
requisitos previstos e sejam respeitados todos os deveres do formando estipulados na 
cláusula quarta. 

2. Disponibilizar os meios ao seu alcance de modo a possibilitar as melhores condições de 
frequência nas ações desenvolvidas. 

3. Informar imediatamente caso ocorra qualquer alteração legislativa que contrarie o teor das 
alíneas anteriores. 

 

Cláusula 4ª - Deveres do Formando 

O 2º outorgante obriga-se a: 

1. Entrega de todos os elementos requeridos para o processo de inscrição, frequência e 
certificado da acção. 

2. Dar conhecimento prévio à ED-ROM em caso de desistência da frequência da ação. 
3. Realizar todos os trabalhos e atividades inerentes ao processo de avaliação do formando. 
4. Colaborar no preenchimento de dados relativos à avaliação da ação. 
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Cláusula 5ª - Alterações Imprevistas 

Quando, por razões alheias à sua vontade e a si não imputáveis, o 1º outorgante não puder cumprir 
integralmente o plano de ação previsto, poderá proceder aos necessários ajustamentos, devendo 
sempre justificar tal facto aos formandos. 

 

Cláusula 6ª – Duração 

O presente contrato vigorará pelo período de duração da Ação de Formação. 

 

Cláusula 7ª - Imposto de Selo 

Isento de Imposto de Selo, nos termos da alínea b) do art.º 3 do Decreto-Lei nº 223/91 de 18 de 
Junho. 

 

Cláusula 8ª – Confidencialidade 

O 2º Outorgante Autoriza a ED-ROM a facultar à DGERT os dados necessários para emissão do 
respetivo certificado. 
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