
Dados de Identificação, Académicos e Profissionais do Profissional que será responsável 
pela utilização dos materiais de avaliação e/ou de intervenção psicológica comercializados pela Cegoc 
 
Se está a adquirir materiais de avaliação e de intervenção psicológica a título individual, apenas necessita de preencher este 
primeiro bloco de dados de identificação e de assinar, quer o final desta página, no local reservado para o efeito, quer a Declaração 
que se encontra na página seguinte. 
Se a aquisição dos materiais de intervenção e de avaliação psicológica for feita por uma instituição/organização/empresa, 
na qual será o(a)  profissional responsável pela sua utilização, deverá preencher os dois blocos de dados de identificação 
(do Profissional e da Instituição) e assinar, quer o final desta página, no local reservado para o efeito, quer a Declaração que se en-
contra na página seguinte. 

Nome:  

Morada:  

Código Postal:  

O preenchimento deste Formulário de Qualificação Profissional e a assinatura da Declaração que o acompanha são dados  
indispensáveis para que os profissionais, organizações/instituições e/ou empresas possam adquirir os materiais de avaliação 
e de intervenção psicológica comercializados pela Cegoc. 

Localidade:  

NIF:  Tel.:  E-mail:  

Habilitações Literárias:  

Instituição de Ensino:  

No. de Cédula Profissional (se aplicável):  

Dados da Instituição/Organização/Empresa que adquiriu/irá adquirir materiais de avaliação 
e/ou de intervenção psicológica comercializados pela Cegoc 
Apenas deverá preencher este bloco de informação se for o(a) profissional responsável pela utilização dos materiais de  
avaliação e de intervenção psicológica na referida instituição. 

Nome:  

Morada:  

Código Postal:  Localidade:  

Declaro que a informação prestada neste formulário é verdadeira. 

Assinatura:  Data:  
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NIF:  Tel.:  E-mail:  



Devido à natureza científica dos materiais de intervenção e de avaliação psicológica, a sua utilização requer competências  
específicas, desenvolvidas em contexto de formação académica e profissional. No interesse das pessoas com quem estes  
materiais são utilizados, a sua aquisição está, sem exceção, reservada aos utilizadores que comprovem a sua qualificação  
académica e profissional. 

Em conformidade com os princípios definidos no Código Deontológico dos Psicólogos Portugueses, com as orientações  
definidas nas Diretrizes Internacionais para a Utilização de Testes, com as normas estabelecidas pela American  
Psychological Association e com o Código dos Direitos de Autor e dos Direitos Conexos, a Cegoc requer a assinatura do 
termo de responsabilidade abaixo que clarifica alguns aspetos fundamentais, relacionados com a utilização de materiais de 
avaliação e de intervenção psicológica (e outros) comercializados pela Cegoc. 
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Enquanto responsável pela utilização dos materiais de intervenção e de avaliação psicológica (e outros) comercializados 
pela Cegoc (seja a título individual, seja enquanto colaborador interno ou externo de uma empresa/organização/
instituição) declaro expressamente que estou consciente dos seguintes aspetos: 

 Apenas profissionais devidamente habilitados a realizar intervenções e/ou avaliações psicológicas podem utilizar os  
materiais específicos deste tipo de intervenção. A disponibilização destes materiais a profissionais não habilitados  
viola os princípios do Código Deontológico dos Psicólogos Portugueses e do Ato Psicológico.  

 A disponibilização de materiais de avaliação psicológica (incluindo enunciados, itens ou grelhas de correção) a “não 
profissionais” (como é o caso de sujeitos alvo de avaliação, candidatos a processos de seleção, entre outros) viola os 
Princípios do Código Deontológico dos Psicólogos Portugueses e todas as orientações internacionais que regulam 
esta prática. 

 Uma vez que apenas os profissionais devidamente habilitados a realizar intervenções e/ou avaliações psicológicas 
podem utilizar os materiais específicos deste tipo de intervenção, é da responsabilidade destes velarem pela  
segurança dos referidos materiais conservando-os em locais inacessíveis a pessoas não habilitadas. 

 Todos os materiais comercializados pela Cegoc têm direitos de propriedade intelectual pelo que a sua reprodução, 
total ou parcial, sob qualquer forma ou meio, incluindo fotocópia, digitalização, disponibilização nas redes sociais ou 
em qualquer outro sítio da internet, sem autorização expressa da Cegoc, é punível por lei.  

 A Cegoc enquanto detentora dos direitos de comercialização dos materiais que disponibiliza ao mercado, é  
legalmente responsável pela tomada de medidas legais sempre que tenha conhecimento de algum tipo de violação do 
Código dos Direitos de Autor e dos Direitos Conexos. 

 Em conformidade com o Código Deontológico dos Psicólogos Portugueses e do Ato Psicológico e com as orientações 
internacionais que regulam a prática da avaliação psicológica, é da responsabilidade da Cegoc comunicar às  
autoridades competentes a existência de práticas que, alegadamente, possam constituir-se como violações dos  
princípios e práticas definidos nessas diretrizes.  

Assinatura:  Data:  
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