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REGULAMENTO DO FORMADOR 

 

Ao registar-se para se tornar um formador na plataforma Census Academy, concorda 

em obedecer a este Regulamento. 

 

1. Obrigações do Formador 

Como formador, é responsável por todos os conteúdos que publicar, incluindo aulas, 

testes, tarefas, recursos, respostas, avaliações, etc. 

Declara e garante que: 

 Fornecerá e manterá as informações pessoais atualizadas; 

 O conteúdo enviado não violará os direitos de propriedade intelectual de 

terceiros; 

 Tem as habilitações e experiência exigidas (incluindo formação, experiência, 

conhecimento e competências) para ensinar e oferecer os serviços em causa; 

 Garantirá uma qualidade de serviço que corresponda aos padrões da Census 

Academy. 

 

Garante que não: 

 Publicará nem fornecerá qualquer conteúdo ou informação de caracter 

impróprio, nomeadamente racista, agressivo, sexista, pornográfico, falso, 

incorreto, infrator, difamatório ou calunioso; 

 Publicará ou transmitirá sem que seja solicitado ou autorizado, qualquer 

publicidade, material promocional, lixo eletrónico, spam ou qualquer outra 

forma de solicitação (comercial ou não) por meio dos serviços ou para qualquer 

usuário; 
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 Usará os serviços para outros negócios que não sejam fornecer serviços de 

ensino a alunos; 

 Se envolverá em qualquer atividade que nós obtenhamos licenças ou pague 

royalties a qualquer terceiro; 

 Se passará por outra pessoa ou obterá acesso não autorizado à conta de outra 

pessoa; 

 Interferirá com outros formadores nem os impedirá de fornecer os serviços ou 

conteúdos deles; 

 Violará os recursos da Census Academy. 

 

2. Licença para a Census Academy 

Concede à Census Academy os direitos para oferecer, comercializar ou explorar de 

outra forma o conteúdo enviado. Isso inclui o direito de adicionar legendas ou 

modificar de outra forma o conteúdo para garantir a acessibilidade. Também autoriza 

a Census Academy a sublicenciar esses direitos do seu conteúdo a terceiros, incluindo 

diretamente a alunos e por meio de terceiros, como revendedores, distribuidores, sites 

afiliados, sites de oferta e publicidade paga em plataforma de terceiros. 

Poderemos gravar e usar toda ou qualquer parte do conteúdo enviado para controle 

de qualidade e entrega, marketing, promoção, demonstração ou operação dos 

serviços. Concede à Census Academy permissão para usar o seu nome, aparência, 

imagem ou voz em relação à oferta, entrega, marketing, promoção, demonstração e 

venda de serviços, o conteúdo enviado, ou conteúdo da Census Academy, e renuncia a 

quaisquer direitos de privacidade, publicidade ou quaisquer outros direitos de 

natureza similar nos termos permitidos pela lei em vigor. 
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3. Confiança e Segurança 

3.1 Reservamos o direito de remover conteúdos, suspender pagamentos e/ou 

banir formadores por qualquer motivo e a qualquer momento, sem aviso prévio, 

incluindo nos casos em que: 

 Um formador ou conteúdo não cumpra as nossas políticas ou termos legais; 

 Um conteúdo esteja abaixo dos nossos padrões de qualidade ou tenha um 

impacto negativo na experiência do aluno; 

 Um formador apresente um comportamento que se possa refletir 

desfavoravelmente para a Census Academy ou levar a descrédito público; 

 Um formador que use os nossos serviços para uma concorrência desleal, como 

para promover os seus negócios fora do site de modo que viole as políticas da 

Census Academy. 

 

3.2  Relacionamento com outros usuários 

 

Os formadores não têm qualquer vínculo contratual com os formandos. 

Portanto, a única informação que receberá sobre os alunos será a que for 

fornecida através da Census Academy. Os dados recebidos não serão utilizados 

para qualquer outra finalidade além de oferecer os seus serviços a esses alunos 

na plataforma da Census Academy e não solicitará dados pessoais nem 

armazenará esses dados fora da plataforma da Census Academy. A Census 

Academy será indemnizada por quaisquer reclamações decorrentes da 

utilização dos dados pessoais dos alunos. 
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4. Preço 

 

4.1  Definição de preços 

Ao criar o conteúdo disponível para compra na Census Academy, deverá selecionar 

o preço base para o conteúdo enviado, em uma tabela de preços. Se preferir, pode 

optar por enviar o conteúdo gratuitamente, de forma a obter mais seguidores em 

uma fase inicial. 

 

É concedida à Census Academy permissão para compartilhar o conteúdo enviado 

gratuitamente com os nossos colaboradores, com parceiros selecionados, entre 

outros. Neste caso não será recebida nenhuma compensação. 

 

4.2 Impostos sobre transações 

Se um aluno comprar um produto, serão acrescidas as taxas ao valor apresentado 

para cada curso. 

 

5. Pagamentos 

5.1 Participação nas receitas 

A participação do formador nas receitas será de 50% do valor líquido menos as 

deduções aplicáveis, como reembolsos de alunos. A taxa de pagamento será revista 

anualmente, notificando o formador com 30 dias de antecedência utilizando os 

meios mais relevantes, como por e-mail ou pela publicação de um aviso por meio 

dos nossos serviços. 

 

5.2 Recebimentos dos pagamentos 

Os pagamentos aos formadores serão efetuados por transferência bancária até ao dia 

15 do mês seguinte ao da subscrição do curso. 
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5.3 Reembolsos 

Caso seja emitido um reembolso ao formando, os formadores não receberão 

qualquer receita proveniente de transações para as quais um reembolso tenha sido 

concedido. 

 


