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Plano de Formação - setembro 2021 

 

 

📅  Calendarização das inscrições 

 

1.ª fase – das 09h00 de 28 de julho de 2021, às 08h59 de 04 de agosto de 

2021 – Exclusivo a associados do SDPA; 

 

2.ª fase – das 09h00 de 4 de agosto de 2021 até 3 dias antes do início de 

cada ação de formação – fase destinada a associados do SDPA e não 

associados. 

 

📝 Procedimentos de inscrição 

 

 Deverá apenas inscrever-se e proceder ao pagamento da(s) ação(ões) de formação 

que pretende frequentar. 

 Ao proceder à inscrição e pagamento no prazo definido, garantimos a sua vaga na(s) 

ação(ões) de formação selecionada(s). 

 Não haverá lugar à devolução de pagamentos efetuados em caso de desistência da 

frequência da Ação de Formação. 

 

1 – Aceder à plataforma do PROForma – proforma.sdpa.pt; 

 

2 – Fazer Login, utilizando as suas credenciais. Se ainda não possuir conta na plataforma, 

deverá criá-la 1; 
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3 – Selecionar apenas a(s) ação(ões) de formação que pretende frequentar e proceder 

à inscrição; 

 

4 – Consultar o seu e-mail para aceder aos dados para pagamento (entidade e referência 

– pagamento de serviços). 

 

5 – Efetuar o pagamento respeitando o prazo máximo indicado. Caso não o faça, a sua 

inscrição será automaticamente excluída. 

 

6 - Após proceder ao pagamento, ficará confirmada a sua inscrição e garantida a sua 

vaga, devendo aguardar que lhe sejam enviadas todas as informações necessárias à 

frequência da ação de formação.  

 

1 Ao criar a sua conta como associado do SDPA, a mesma não ficará ativa 

automaticamente. Deverá aguardar que a mesma seja verificada. Logo que o 

procedimento de verificação se encontre concluído será notificado(a) por e-

mail para que proceda, posteriormente, à sua inscrição. 


