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REGULAMENTO DE FORMAÇÃO
POLITICA E ESTRATÉGIA
A vocação e a missão da Associação dos Trabalhadores da Administração Local (ATAM) reflete-se e orienta-se para o apoio e desenvolvimento dos associados, sendo uma 
das vertentes, a formação. Compete à ATAM representar, defender e promover os direitos e interesses legalmente protegidos dos trabalhadores da Administração Local; 
fomentar iniciativas destinadas ao aperfeiçoamento profissional de quem é titular de uma relação jurídica de emprego público, e à melhoria do seu desempenho enquanto 
trabalhador; desenvolver ações que visem o reforço da importância da Administração Local e a valorização dos trabalhadores que exercem funções públicas.

NORMAS INSTITUCIONAIS E CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO
A ATAM assegurará a realização das ações de formação e dos seminários aprovados, anualmente, pela Direção. As intervenções e atividades formativas são financiadas, 
nos termos e condições em que forem aprovadas pela Direção. As ações decorrerão nos locais e nas datas fixadas, sendo viável a sua alteração, no caso de circunstâncias 
imprevistas o justificarem, desde que sejam, de seguida, comunicadas aos participantes, com a maior antecedência possível.

CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO E SELEÇÃO
A inscrição nas atividades formativas desenvolvidas pela ATAM exige o preenchimento da respetiva ficha e a entrega do valor correspondente, dentro do prazo fixado. O 
valor da inscrição será determinado e, posteriormente, aprovado, pela Direção, sob proposta conjunta do coordenador da área e do responsável financeiro da ATAM. Serão 
determinados valores diferenciados para os associados e para aqueles que não o são, tendo os primeiros direito a um preço inferior ao estabelecido. Sendo o número de 
formandos limitado, as inscrições serão sujeitas a seleção, segundo os seguintes critérios, por ordem decrescente de importância, ou seja, a condição de associado; as 
funções exercidas; as habilitações literárias; a ausência de dívidas à ATAM. O cancelamento das inscrições só desobriga do pagamento, desde que efetuado até 48 horas, 
úteis,  antes do início da ação de formação.

DIREITOS DOS FORMANDOS
Os formandos que participam nas intervenções e atividades formativas desenvolvidas pela ATAM terão direito a receber os ensinamentos constantes do programa, de acordo 
com as metodologias e processos de trabalho definidos e divulgados, o manual relativo ao curso frequentado e um certificado de frequência ou de avaliação, desde que, neste 
último caso, tenha atingido os objetivos definidos pelo formador, mediante a realização do teste correspondente, no final da ação.
Os formandos ficam obrigados a frequentar, com pontualidade e assiduidade, a ação de formação; assinar a folha de presenças; participar no processo de avaliação da 
ação; zelar e cuidar pela boa conservação dos equipamentos e demais bens que lhes sejam confiados para efeitos de formação; respeitar o limite máximo de faltas imposto 
e justificar as faltas ocorridas.

CONTRATO DE FORMAÇÃO
Entre a ATAM e o formando é celebrado um contrato de formação. Ao abrigo das respetivas cláusulas, a ATAM compromete-se a proporcionar ao formando uma ação de 
formação profissional subordinada ao tema identificado. A ação de formação terá o total de horas mencionado, será ministrada nas instalações previamente divulgadas, nor-
malmente, entre as 9:30 e as 17:30, e nas datas previstas. O local e o horário poderão ser alvo de alterações, se circunstâncias imprevistas assim o impuserem, as quais serão 
comunicadas ao formando, no mais curto espaço de tempo possível. O contrato de formação não gera, nem titula, relações de trabalho subordinado e vigorará enquanto durar 
a ação de formação. O formando não poderá ultrapassar, em termos de faltas ou ausências, a percentagem de 10% do número total de horas da ação de formação. Sempre 
que ocorram atrasos superiores a 15 minutos, na comparência às sessões, serão, para todos os efeitos, considerados como se tratando de uma falta a uma delas, podendo, 
excecionalmente, admitir-se a sua justificação por decisão do formador. A rescisão unilateral do contrato por parte do formando não confere à ATAM o dever de devolução 
da quantia paga, se não for avisada com dois dias úteis de antecedência. O formando aceita que os seus dados pessoais sejam divulgados, para efeitos de auscultação por 
parte da DGERT, desde que esta seja a sua opção, como tal assinalada na ficha de inscrição. O formando aceita todas as disposições do contrato de formação e sujeita-se 
às determinações do mesmo decorrentes.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Os dados pessoais recolhidos através do preenchimento de fichas de inscrição, destinam-se apenas à gestão de cada curso de formação, para cumprimento de imposições 
legais e para efeitos de divulgação das nossas atividades formativas.
É garantida a confidencialidade dos dados recolhidos, bem como o seu acesso, o direito à sua retificação, apagamento ou limitação ao seu tratamento.

QUEIXAS E RECLAMAÇÕES
As reclamações deverão ser efetuadas através da solicitação, junto do Gabinete de Formação, de um formulário elaborado para o efeito, e que será dirigido ao coordenador da 
respetiva área. As queixas ou reclamações, por parte dos formandos, serão apreciados pelo coordenador do Gabinete da Formação, que dará conta das mesmas à Direção, 
instruídas com o seu parecer, sem prejuízo de, em casos excecionais, as sujeitar a prévia deliberação daquele órgão. As respostas às reclamações deverão ser efetuadas por 
escrito pelo coordenador da área da formação, após averiguação da veracidade e fundamentação da mesma, no prazo de 15 dias úteis. As reclamações e queixas, incluindo 
as respostas a que derem causa, deverão ser registadas e arquivadas no dossier técnico-pedagógico da ação correspondente e no balanço de atividades anual.
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PROCEDIMENTOS
E REQUISITOS PARA OS PARTICIPANTES

A plataforma de formação on-line é o Zoom.

Para proceder à sua instalação, caso ainda não o tenha instalado, deverá seguir os seguintes passos:

a) Aceder através do seu navegador (browser) ao seguinte link:
 https://zoom.us/download#client_4meeting

b) Descarregar o software através do botão “Fazer download”

Os formandos devem garantir que possuem os seguintes equipamentos, de modo a poder participar na 
formação on-line:

- smartphone, tablet ou computador

- webcam e microfone (caso os mesmos não estejam integrados no equipamento)
 
O Gabinete de Formação da ATAM enviará, 48 horas antes da ação de formação, para o email indicado 
na ficha de inscrição, o link de acesso à plataforma de formação, com o ID da ação de formação e res-
petiva senha de acesso.

PROCEDIMENTOS
DE CIBERSEGURANÇA

 A ATAM irá cumprir com as normas de segurança que têm sido indicadas no uso da plataforma Zoom, 
nomeadamente:

1. criação de ID de sala de formação aleatório

2. obrigatoriedade de senha de acesso

3. ativação da “sala de espera”

4. encerramento da sala, logo após a entrada de todos os formandos

5. não são permitidas partilhas de ficheiros dos participantes

6. não são permitidos envios de ficheiros ou anotações

7. não é permitido o chat privado

8. atualizações regulares da plataforma
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CONTROLO DA ATENÇÃO

Formador: Carlos Melo

Data:  8 de junho

Duração: 4 horas

10h00 |12h00 e 14h00 | 16h00

Destinatários: Dirigentes, téc nicos supe
riores, chefias admi nistrativas e outros traba
lhadores. 

Conteúdo programático: O poder da es
trutura. Núcleo de desempenho. Gestão de 
emoções. Fundamentos da Comunicação.

Documentação: Manual do formador  em 
formato digital  e certificado de frequência 
de formação profissional

Preço: € 40 Associado l € 80 Não associado

RGPD E LGPD APLICADA

AOS CONTRATOS

Formador: Fátima Cortes

Data:  9 de junho

Duração: 4 horas 

10h00 | 12h00 e 14h00 | 16h00

Destinatários: Dirigentes, téc nicos supe riores, 
chefias admi nistrativas e outros traba lhadores 
que executem tarefas inerentes a esta matéria.

Conteúdo programático: Fundamentos de lici-
tude para o tratamento de dados. Cláusulas de 
Proteção de Dados nos Contratos Municipais - 
como elaborar?. Informações a facultar ao titular 
dos dados.

Documentação: Manual do formador  em 
formato digital  e certificado de frequência 
de formação profissional

Preço: €40 Associado  l  € 80 Não associado

Maio - Junho 2020
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RGPD - MEDIDAS TÉCNICAS

E ORGANIZATIVAS OBRIGATÓRIAS

NOS MUNICÍPIOS

Formador: Fátima Cortes

Data: 15  de junho

Duração: 4 horas 

10h00 | 12h00 e 14h00 | 16h00

Destinatários: Dirigentes, téc nicos supe riores, 
chefias admi nistrativas e outros traba lhadores 
que executem tarefas inerentes a esta matéria.

Conteúdo programático: Medidas técnicas e 
organizativas do RGPD. Tipos de medidas obri-
gatórias a implementar nos Municípios. Regime 
sancionatório da não conformidade dos procedi-
mentos com o RGPD.

Documentação: Manual do formador  em 
formato digital  e certificado de frequência 
de formação profissional

Preço: € 40 Associado  l  € 80 Não associado
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RECICLAGEM DE AUDITORES

INTERNOS NORMA ISO 19011:2018

Formador: Isabel Falé Pereira

Data:  23  de junho

Duração: 4 horas 

10h00 | 12h00 e 14h00 | 16h00

Destinatários: Dirigentes, téc nicos supe

riores, chefias admi nistrativas e outros traba

lhadores que executem tarefas inerentes a 

esta matéria.

Conteúdo programático: Novos/alterados 

requisitos da ISO 19011:2018. 4 Princípios de 

auditoria. 5 Gestão de um programa de audi

torias. 6 Realização de uma auditoria. 7 Com

petência e avaliação dos auditores.

Documentação: Manual do formador  em 
formato digital  e certificado de frequência 
de formação profissional

Preço: €40 Associado  l  € 80 Não associado

GESTÃO E EXECUÇÃO

DE CONTRATOS PÚBLICOS

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

Formador: Isabel Ribeiro

Data: 18  de maio

Duração: 4 horas 

10h00 | 12h00 e 14h00 | 16h00

Destinatários: Dirigentes, téc nicos supe

riores, chefias admi nistrativas e outros traba

lhadores que executem tarefas inerentes a 

esta matéria.

Conteúdo programático: Organização da 

pasta / processo do gestor do contrato. Me

todologias a adotar para correto acompanha

mento da gestão do contrato. Direitos, deve

res, notificações e comunicações obrigatórias 

na gestão do contrato. Fecho e encerramento 

do contrato.

Documentação: Manual do formador  em 
formato digital  e certificado de frequência 
de formação profissional

Preço: € 40 Associado  l  € 80 Não associado

A ISO 9001:2015 NO CONTEXTO

DA PANDEMIA COVID-19

Formador: Isabel Falé Pereira

Data:  18 de junho

Duração: 4 horas 

10h00 | 12h00 e 14h00 | 16h00

Destinatários: Dirigentes, téc nicos supe

riores, chefias admi nistrativas e outros traba

lhadores que executem tarefas inerentes a 

esta matéria.

Conteúdo programático: Contexto organiza

cional. Partes interessadas. Riscos e oportuni

dades. Impacto na organização e no Sistema 

de Gestão da Qualidade. Planeamento das 

alterações.

Documentação: Manual do formador  em 
formato digital  e certificado de frequência 
de formação profissional

Preço: € 40 Associado  l  € 80 Não associado



IMPLICAÇÕES DO REGIME

EXCECIONAL DA SUSPENSÃO

DOS PRAZOS ADMINISTRATIVOS,

NO ÂMBITO DO COVID-19,

COM PROJEÇÃO NA GESTÃO

URBANÍSTICA

Formador: Marcelo Caetano Delgado

Data:  15 de maio

Duração: 4 horas

10h00 |12h00 e 14h00 | 16h00

Destinatários: Dirigentes, téc nicos supe-
riores, chefias admi nistrativas e outros traba-
lhadores que executem tarefas inerentes a 
esta matéria.

Conteúdo programático: Apresentação do 
tema. Enquadramento legal da matéria. O si-
lêncio da administração, no âmbito do RJUE 
(Artigo 111, 112 e 113 do RJUE). Coordena-
ção, de tal regime, com o regime excecional 
da suspensão dos prazos administrativos. 
Suspensão dos prazos de caducidade das 
operações urbanísticas e regime excecional 
de validade de tais  atos independentemente  
do decurso dos respetivos prazos; O regime 
de suspensão dos prazos administrativos apli-
cável  ao impulso procedimental confiado aos 
particulares.

Documentação: Manual do formador  em 
formato digital  e certificado de frequência 
de formação profissional

Preço: € 40 Associado  l  € 80 Não associado

O PLANEAMENTO

DO TERRITÓRIO,

A URBANIZAÇÃO E A EDIFICAÇÃO

ESTRUTURA NORMATIVA 

Formador: António Góis Nóbrega

Data: 17 de junho

Duração: 4 horas

10h00 |12h00 e 14h00 | 16h00

Destinatários: Dirigentes, téc nicos supe-
riores, chefias admi nistrativas e outros traba-
lhadores que executem tarefas inerentes a 
esta matéria.

Conteúdo programático: Introdução aos 
princípios de planeamento e gestão do terri-
tório. Hierarquia dos suportes normativos do 
planeamento e da gestão urbanística. Nor-
mas constitucionais – LBP Pública de Solos, 
PNPOT, RJIGT. Regime Jurídico da Urbani-
zação e da Edificação. Controlo preventivo e 
controlo sucessivo. Licença, autorização e co-
municação prévia. Apresentação e discussão 
de casos práticos.

Documentação: Manual do formador  em 
formato digital  e certificado de frequência 
de formação profissional

Preço: € 40 Associado  l  € 80 Não associado

O PROCESSO DA

CONTRAORDENÇÃO

Formador: Cristina Braga da Cruz

Data:  26 de maio

Duração: 4 horas

10h00 |12h00 e 14h00 | 16h00

Destinatários: Dirigentes, téc nicos supe-
riores, chefias admi nistrativas e outros traba-
lhadores que executem tarefas inerentes a 
esta matéria.

Conteúdo programático: Noção de infração. 
Documentos que podem estar na origem de 
um processo de contraordenação. O auto de 
notícia: importância da descrição dos factos e 
o relevo do autuante. A defesa do arguido e 
as diligências instrutórias. A decisão adminis-
trativa: elementos que integram a mesma. Im-
pugnação judicial - a forma; a quem é dirigida; 
onde se entrega e quais as consequências da 
sua apresentação. A apensação de processos 
e a regra do cúmulo jurídico. Os prazos de 
prescrição.

Documentação: Manual do formador  em 
formato digital  e certificado de frequência 
de formação profissional

Preço: € 40 Associado  l  € 80 Não associado
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VALORIZAR | FORMAR | INFORMAR

www.atam.pt

Contactos: Orlando Branco e Cláudia Silva
ATAM  |  Praça do Município  |  Apartado 219  |  2001-903 SANTARÉM

Telefone: 243 330 278  |  Fax: 243 330 279
www.atam.pt  | E-mail: formacao@atam.pt | www.facebook.com/ATAMPortugal


