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1 Como iniciar sessão no IMI  

Quando estiver registado no IMI, receberá duas mensagens de correio eletrónico automáticas a informá-

lo sobre o seu registo. A primeira apenas confirma que a sua conta foi criada, enquanto a segunda inclui 

uma senha temporária necessária para o seu primeiro início de sessão. 

A pessoa responsável pelo seu registo no sistema deve comunicar-lhe o seu nome de utilizador IMI fora 

do sistema. 

Assim que tiver o seu nome de utilizador e a sua senha temporária, pode iniciar sessão no IMI. O IMI 

encontra-se acessível através do sítio Web do IMI (https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/) ou 

através da seguinte hiperligação direta: https://webgate.ec.europa.eu/imi-net/imi/protected/home.imi. A 

mensagem de correio eletrónico com a sua senha temporária também irá incluir uma hiperligação ao 

sistema. 

Ao iniciar uma sessão pela primeira vez, terá de definir a sua senha pessoal e um código de segurança de 

12 dígitos. Os utilizadores devem ter em conta as seguintes recomendações:  

o Ao iniciar sessão com uma senha temporária, é importante introduzir o nome de utilizador e a 

senha temporária manualmente, mesmo que os campos no ecrã de início de sessão estejam 

pré-preenchidos. Se o navegador perguntar se deseja guardar a sua senha, deve responder NÃO. 

o Os utilizadores têm, em primeiro lugar, de concluir o processo de início de sessão com a senha 

temporária (definir a sua senha e um código de segurança). Se desejarem que o navegador 

guarde a sua senha, têm de terminar a sessão e voltar a iniciar sessão com a senha recém-criada. 

Os utilizadores têm de introduzir novamente o nome de utilizador e a senha recém-criada 

manualmente. O navegador irá perguntar de novo se desejam guardar/lembrar a senha e, desta 

vez, a resposta pode ser SIM. 

o Os nomes de utilizador, as senhas e os códigos de segurança no IMI são sensíveis ao uso de 

maiúsculas e minúsculas, devendo o utilizador estar atento a este facto para introduzir todos os 

carateres no formato correto. 

o Recomenda-se vivamente que a senha temporária seja introduzida manualmente para evitar o 

erro de copiar carateres adicionais antes ou depois da senha. 

o As senhas temporárias contêm sempre duas letras maiúsculas + quatro letras minúsculas + 

dois carateres numéricos (ou seja, as primeiras duas letras são sempre maiúsculas – um aspeto 

importante, uma vez que a letra O maiúscula pode facilmente ser confundida com o algarismo 0, 

ou a letra minúscula l com a letra maiúscula I) 

o As senhas temporárias apenas podem ser utilizadas para um início de sessão único. Ao iniciar 

sessão com uma senha temporária, os utilizadores necessitam de definir, em primeiro lugar, a 

sua senha pessoal e, de seguida, o seu código de segurança. (Para uma utilização mais fácil pode 

considerar recomendar a definição de um código de segurança simples que cumpra as regras – 

estes serão fáceis de introduzir nos inícios de sessão subsequentes) 

Nos inícios de sessão subsequentes terá de utilizar o seu nome de utilizador, a sua senha e seu código de 

segurança pessoais.  

Se se esqueceu do seu nome de utilizador, da sua senha ou do seu código de segurança IMI, contacte 

outros colegas que também estejam registados no IMI e tenham direitos de administrador ou entre em 

https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/
https://webgate.ec.europa.eu/imi-net/imi/protected/home.imi


contacto com o seu coordenador nacional IMI / serviços de apoio IMI da Comissão Europeia. Estes serão 

capazes de lhe indicar o seu nome de utilizador e redefinir a sua senha, se necessário.  

Quando a sua senha for redefinida, irá receber uma nova senha temporária que lhe irá permitir iniciar 

sessão e que terá de ser alterada, tal como no primeiro início de sessão no IMI (ver informações acima). 

2 Intercâmbio de informações sobre os testes de formação comuns de 
treinadores de esqui 

O teste de formação comum (TFC para treinadores de esqui (ao abrigo do artigo 49.º-B da 

Diretiva 2005/36/CE é estabelecido pelo Regulamento Delegado (UE) 2019/907 da Comissão. De acordo 

com as disposições do presente regulamento delegado, o TFC deve incluir um teste que comprove a 

capacidade técnica dos treinadores de esqui e um teste que comprove as competências relacionadas com 

a segurança dos treinadores de esqui.  

Nos termos do artigo 4.º do Regulamento (UE) 2019/907, os Estados-Membros devem reconhecer os 

certificados comprovativos de aprovação no TFC. O reconhecimento desses certificados requer 

claramente a cooperação administrativa e a assistência mútua entre Estados-Membros consagradas nos 

artigos 8.º e 56.º da diretiva relativa às qualificações profissionais. 

O sistema IMI já apoia a cooperação administrativa desde 2008 no reconhecimento das qualificações 

profissionais, embora os representantes dos Estados-Membros e, em particular, das entidades que 

concedem as qualificações aos treinadores de esqui, tenham expressado a necessidade de um 

procedimento simples e fácil para o intercâmbio de informações sobre TFC. Por conseguinte, foi posto em 

prática um módulo IMI dedicado com base na funcionalidade técnica dos repositórios IMI, com vista a 

apoiar e facilitar a cooperação administrativa e o intercâmbio de informações sobre TFC de treinadores de 

esqui. 

Através da funcionalidade dos repositórios, podem ser trocadas informações sem encargos 

administrativos desnecessários, com esforço mínimo e sem o risco de enviar e receber um número 

excessivamente elevado de pedidos IMI. Ou seja, as entidades que necessitam de verificar se os 

treinadores de esqui cumprem os requisitos de TFC são capazes de conferir as qualificações regularmente 

de uma forma praticamente automática. Através dos repositórios, o IMI deve permitir uma rápida e 

simples verificação de um resultado TFC positivo e, desta forma, as autoridades não necessitarão de 

enviar pedidos IMI para essas verificações nem de aguardar por uma resposta aos seus pedidos. 

3 Formulário de consentimento para o processamento de dados 
pessoais dos treinadores de esqui 

Antes da partilha de quaisquer dados pessoais de um treinador de esqui através do IMI, é obrigatório 

solicitar o consentimento do profissional para o processamento dos dados pessoais. É possível registar 

no IMI os dados de um teste técnico aprovado ou o teste de formação comum global com base na 

aprovação no teste técnico e no teste de segurança ou com base em direitos adquiridos. Não é possível 

ativar as entradas (torná-las visíveis para os outros utilizadores IMI) se o consentimento do profissional 

não tiver sido carregado no sistema. 

Foi disponibilizado um modelo em todas as línguas relevantes para o registo do consentimento do 

profissional (ver anexo I). O formulário de consentimento assinado necessita de ser carregado no IMI, 

depois de preenchidas todas as informações obrigatórias. De igual modo, é possível descarregar o modelo 

diretamente do sistema IMI, seguindo os seguintes passos: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32019R0907


 Crie uma entrada provisória no IMI (apenas necessita de preencher os campos assinalados com 

um * a vermelho) 

 Guarde a entrada (irá receber uma mensagem de aviso a indicar quais os campos que devem ser 

completados posteriormente) 

 Clique em Imprimir e selecione «Formulário de consentimento para o teste de formação comum 

para treinadores de esqui» 

 Selecione a língua em que deseja que o modelo seja criado (não é necessário solicitar uma 

assinatura digital) e clique em Confirmar 

 Aceda à opção de menu Meus relatórios e descarregue o modelo em PDF que foi criado (deve ser 

o primeiro documento no início da lista) 

As autoridades também podem utilizar aos seus próprios formulários de consentimento, se esses 

deixarem claro ao profissional que os seus dados pessoais serão processados através do IMI. 

4 Registo e partilha de informações sobre os treinadores de esqui que 
cumpriram os requisitos do teste de formação comum (TFC) 

Com vista a partilhar informações sobre os treinadores de esqui que cumpriram os requisitos TFC, ou seja, 

que foram aprovados nos testes necessários, tem de escolher a opção de menu Repositórios e Diretórios 

/ Criar entrada. Nesta opção estão disponíveis dois formulários consoante o que pretende registar: 

 Treinadores de esqui - Registo de testes técnicos - utilizar apenas para o registo de um resultado 

positivo de um teste técnico, necessário em casos em que o treinador de esqui irá 

subsequentemente necessitar de ser aprovado no teste de segurança ou pode invocar uma 

exceção relativa ao teste de segurança, o que pode ser verificado por outra entidade numa fase 

posterior. (Algumas entidades apenas podem organizar testes técnicos e, por isso, apenas 

necessitarão de registar o resultado destes testes.) 

 Treinadores de esqui - Prova de teste de formação comum (TFC) – utilizar para registar a prova 

de TFC, incluindo informações sobre o teste técnico, se aplicável. 

Se uma entidade não tiver apenas organizado um teste técnico, mas também puder confirmar 

que o treinador de esqui cumpre todos os requisitos TFC, apenas deve ser preenchido este 

formulário e não é necessário criar um registo separado do teste técnico, uma vez que as 

informações sobre este último serão incluídas neste formulário TFC. 

Os campos no formulário são apresentados num único separador. Para registar as informações apenas 

necessita de seguir os seguintes passos: 

 Preencha os campos do formulário e clique em Guardar – o sistema irá guardar um «Projeto» do 

registo. 

 Clique em Ativar – esta ação irá tornar o registo visível para outras autoridades. 

Ao criar um registo tem sempre de indicar o nome próprio e apelido do profissional. Estes campos são 

obrigatórios e estão assinalados com um * (a vermelho). 

Outros campos obrigatórios no formulário estão assinalados com um * (a cor âmbar). É possível guardar 

um projeto de registo mesmo que não tenham sido preenchidos todos os campos obrigatórios. Se for este 

o caso, o sistema irá exibir uma mensagem de aviso a indicar quais as informações obrigatórias em falta. 

Na janela de pop-up da mensagem de aviso, pode clicar em YES, se desejar guardar o projeto incompleto 

ou NÃO, se preferir completar o registo antes de guardar. 



Note-se que apenas poderá «Ativar» as entradas se todos os campos obrigatórios estiverem 

devidamente preenchidos e se tiver sido carregado um formulário de consentimento. 

Em alguns campos, terá de carregar documentos (por exemplo, a prova da qualificação). É possível ainda 

complementar os registos com informações de texto livre no campo Informações adicionais. Neste 

campo, deve certificar-se de que no canto superior direito a língua selecionada corresponde à língua em 

que escreveu o seu texto. Isto é necessário para garantir o funcionamento correto da tradução 

automática no IMI. (A lista pendente de línguas é predefinida de acordo com a língua da sua sessão (a 

língua selecionada no canto superior direito do seu ecrã IMI). Se escrever o seu texto nessa língua, não 

necessita de modificar a língua selecionada para as caixas de texto livre.) 

Quando Ativar o registo no IMI, o sistema irá gerar o ID de registo TFC único que é composto por «TFC-» 

seguido de nove carateres alfanuméricos. 

 Registo do cumprimento dos requisitos TFC com base no registo dos testes 

técnicos guardados no IMI 

Se desejar registar o cumprimento dos requisitos TFC com base no registo de testes técnicos armazenados 

no IMI, deve começar a criar a sua entrada IMI conforme indicado abaixo: 

 Abra o registo dos testes técnicos no IMI (através, por exemplo, da opção de menu «Pesquisa por 

formulário / Treinadores de esqui - Registo de testes técnicos») 

 Clique no botão Reutilizar os dados e selecione o formulário Treinadores de esqui - Prova de 

teste de formação comum (TFC) 

O sistema irá abrir um formulário pré-preenchido que apenas terá de completar com as informações em 

falta. Note-se que no campo «Requisitos TFC cumpridos» se escolher «Com base em testes técnicos e de 

segurança em que o profissional obteve aprovação», o sistema irá também carregar os dados do teste 

técnico a partir do registo IMI criado anteriormente. 

Após preencher o formulário, terá apenas de Guardar e, de seguida, Ativar a entrada no IMI. 

 Cenários para o registo de requisitos TFC 

Os dois formulários IMI (Registo do teste técnico e Prova de TFC) têm de ser utilizados consoante o que 

pretende registar. Em princípio, o regulamento delegado estabelece um «cenário padrão» para o 

benefício do princípio do reconhecimento automático, o que significa que um treinador de esqui necessita 

de ser, em primeiro lugar, aprovado num teste técnico e posteriormente num teste de segurança. 

Adicionalmente, o regulamento delegado oferece dois cenários adicionais que incluem dispensas a partes 

do TFC, bem como determinados direitos adquiridos. Todos os cenários e a utilização dos formulários 

relevantes serão explicados, de seguida, de forma mais detalhada. 

4.2.1 O cenário padrão 

O cenário padrão requer que os treinadores de esqui sejam, em primeiro lugar, aprovados no teste 

técnico e posteriormente no teste de segurança. Na prática, um treinador de esqui solicita a participação 

num teste técnico a uma entidade organizadora. As entidades organizadoras podem decidir livremente 

como organizar o mesmo, uma vez que tal não é regulamentado pelo regulamento delegado. O 

profissional é convidado a participar num teste técnico e após a sua aprovação, a entidade organizadora 

pode criar uma entrada no IMI a confirmar este facto. Isso é efetuado através do preenchimento do 

formulário: Treinadores de esqui - Registo de testes técnicos 

Se, imediatamente após o resultado positivo do teste técnico, a mesma entidade organizadora também 

organizar o teste de segurança, não é necessário criar o registo do teste técnico. Neste caso, é suficiente 



criar uma entrada através do preenchimento do formulário Treinadores de esqui - Prova de teste de 

formação comum (TFC) no IMI. Neste cenário é importante que no campo «Requisitos TFC cumpridos» 

do formulário seja selecionado o valor relevante: «Com base em testes técnicos e de segurança em que o 

profissional obteve aprovação». 

Se um profissional decidir participar no teste técnico com uma entidade organizadora, mas continuar a 

participar no teste de segurança com outra entidade ou se decidir participar no teste de segurança numa 

fase posterior, o registo do teste técnico deve ser criado, uma vez que a futura prova do TFC será emitida 

com base no mesmo. 

No último caso, um treinador de esqui solicita a participação num teste de segurança a uma entidade 

organizadora que pode decidir livremente como organizar o teste, uma vez que tal não é regulamentado 

pelo regulamento delegado. Na prática, o profissional é convidado a participar no teste de segurança e 

após a aprovação, a entidade cria uma entrada no IMI que prove que o profissional foi aprovado no teste 

de formação comum. (Ver secção «Registo do cumprimento dos requisitos TFC com base no registo dos 

testes técnicos guardados no IMI») 

4.2.2 O cenário relativo a dispensas 

O presente cenário é destinado aos profissionais que podem beneficiar de dispensas. As exceções incluem 

a aprovação prévia num Eurotest ou um número suficiente de pontos FIS, o que dispensa a conclusão do 

teste técnico, bem como a aprovação prévia num Eurosecurity, a qual dispensa a conclusão do teste de 

segurança.  

Na prática, um treinador de esqui solicita a participação num teste técnico ou num teste de segurança a 

uma entidade organizadora, consoante a parte do TFC que ainda tem de concluir. As entidades 

organizadoras podem decidir livremente como organizar a realização do teste, uma vez que tal não é 

regulamentado pelo regulamento delegado. O profissional é convidado a realizar um teste técnico ou um 

teste de segurança e após a aprovação, a entidade organizadora cria uma entrada no IMI a comprovar 

que o profissional concluiu com sucesso o teste de formação. 

Neste caso, a entidade organizadora apenas tem de preencher o formulário Treinadores de esqui - Prova 

de teste de formação comum (TFC) no IMI e, após a sua conclusão, ativar a entrada. No entanto, é 

importante que no campo «Requisitos TFC cumpridos» do formulário seja selecionada a exceção 

relevante: «Com base na aprovação prévia no Eurotest ou num número suficiente de pontos FIS» / 

«Com base na aprovação prévia no Eurosecurity». 

4.2.3 O cenário relativo a direitos adquiridos 

O presente cenário é destinado aos profissionais que podem beneficiar de direitos adquiridos. Os direitos 

adquiridos estão garantidos para: 

  um treinador de esqui que tenha beneficiado anteriormente do memorando de entendimento 

ou tenha obtido anteriormente aprovação no Eurotest e no Eurosecurity; 

ou 

 um treinador de esqui que comprove uma experiência profissional de, pelo menos, 200 dias 

durante os cinco anos imediatamente anteriores à entrada em vigor do Regulamento Delegado 

(UE) 2019/907 e tenha obtido uma qualificação num Estado-Membro que não seja signatário do 

memorando. 

Nos termos do regulamento delegado, a avaliação da elegibilidade de um profissional cabe à autoridade 

do país de origem.  



Na prática, um treinador de esqui solicita os direitos adquiridos à autoridade competente do país de 

origem, que pode decidir livremente como organizar este procedimento, visto que tal não é 

regulamentado pelo regulamento delegado. Após a avaliação positiva por parte da autoridade do país de 

origem, esta última irá criar uma prova no IMI. 

Neste caso, a entidade organizadora apenas tem de preencher o formulário Treinadores de esqui - Prova 

de teste de formação comum (TFC) no IMI e, após a sua conclusão, ativar a entrada. No entanto, é 

importante que no campo «Requisitos TFC cumpridos» do formulário seja selecionado o valor relevante: 

«Com base em direitos adquiridos». Além disso, em «Direitos adquiridos com base em» também é 

necessário selecionar o que é aplicável: Memorando de entendimento / Aprovação prévia nos testes 

Eurotest e Eurosecurity / Experiência profissional de, no mínimo, 200 dias nos cinco anos anteriores à 

entrada em vigor do Regulamento (UE) 2019/907 

4.2.4 Prova de cumprimento dos requisitos TFC 

Quando o formulário Treinadores de esqui - Prova de teste de formação comum (TFC) é preenchido e a 

entrada é ativada no IMI, o profissional terá o seu número de referência pessoal como prova do 

cumprimento dos requisitos TFC 

 por ter obtido aprovação em ambas as partes do TFC, incluindo as dispensas relevantes; 

 com base em direitos adquiridos. 

O sistema irá gerar um ID único para a prova. Com este ID é possível beneficiar do reconhecimento 

automático. Pode ser gerado um PDF da prova e este pode ser impresso ou enviado ao profissional. 

A entrada IMI será a prova exclusiva e final de cumprimento dos requisitos TFC com base em «todos os 

três cenários». Se um treinador de esqui solicitar o reconhecimento para efeitos de estabelecimento ou 

fizer uma declaração para a prestação temporária de serviços, pode simplesmente submeter o número de 

referência único.  

As autoridades do país de acolhimento podem então procurar o profissional e a sua entrada no IMI para 

conferir se o mesmo beneficia do reconhecimento automático, excluindo quaisquer verificações de 

qualificação. (Ver secção «Desativação de entradas no IMI») 

5 Atualização e alteração de entradas IMI após a ativação 

Após a ativação de um registo no IMI, o botão Editar continuará visível, ao clicar no mesmo é possível 

editar informações não críticas no registo, tais como dados de contacto do profissional ou da entidade 

que emite a qualificação, ou as informações adicionais que forneceu. Se desejar alterar estas 

informações, clique simplesmente em Editar, proceda às alterações necessárias e clique em Guardar. 

Se desejar alterar ou modificar informações críticas / essenciais no registo, terá de criar uma nova versão 

do mesmo, clicando em Nova versão. 

 Será necessário justificar brevemente em texto livre a razão pela qual está a criar uma nova 

versão. 

 Proceda às alterações necessárias num formulário pré-preenchido e clique em Guardar para 

gravar a nova versão da entrada. 

 Por último, será necessário Ativar o projeto da nova versão, que irá desativar automaticamente a 

versão anterior da entrada, a qual deixará de estar visível para qualquer entidade que não a sua. 

Quando é criada uma nova versão, o número de entrada IMI permanecerá o mesmo com uma extensão 

.2/.3/.4 etc. que substitui a extensão .1/.2/.3 anterior no número de entrada. No entanto, a nova versão 

da entrada terá um novo ID de registo TFC único. 



6 Desativação de entradas IMI 

O módulo IMI também permite a desativação de entradas IMI. (É possível ver o «estado» de uma entrada 

no separador «informações de gestão» da visualização completa, bem como na lista de resultados de 

pesquisa.) Se as entradas deixarem de ser válidas ou por alguma razão não deverem estar visíveis para 

outras entidades no seu próprio Estado-Membro ou em outros Estados-Membros, deve optar-se por 

Desativar as mesmas. 

As entradas inativas apenas podem ser encontradas através da função de pesquisa e apenas pelo 

detentor da entrada, ou seja, a entidade que criou e desativou o registo no IMI. Note-se que se decidir 

desativar a entrada/registo no IMI irá necessitar de justificar em texto livre a razão pela qual está a tomar 

esta medida. 

A função «Reutilizar os dados» também permanecerá disponível para registos inativos (desativados) por 

um período de seis meses após a desativação. Por conseguinte, é possível utilizar uma entrada, mesmo 

que inativa, e recuperar os dados numa nova entrada dentro de seis meses após a desativação. 

7 Retirada de dados pessoais do IMI 

A desativação de uma entrada no IMI é considerada o encerramento formal do procedimento 

administrativo e, por essa razão, para efeitos de proteção de dados, os dados pessoais de entradas 

inativas (desativadas) serão bloqueados seis meses após a desativação e eliminados 18 meses mais tarde. 

8 Aceder a provas de TFC ou registos de testes técnicos no IMI – A 
pesquisa no IMI e no painel 

Os registos recentemente ativados são facilmente acessíveis a partir do painel IMI (página inicial após 

início de sessão). Apenas é necessário clicar na linha correspondente na caixa de Repositórios e 

Repertórios. A mesma caixa irá permitir o acesso rápido a quaisquer entradas provisórias da sua entidade 

que ainda não foram ativadas. 

No entanto, a melhor forma de encontrar e verificar provas de TFC ou registos de testes técnicos é 

através da opção de menu «Repositórios e Repertórios» / «Pesquisa por formulário»: 

 Selecione o formulário relevante em função do que procura 

 Defina os critérios de pesquisa mais relevantes (por exemplo, Apelido / ID de registo TFC) e 

clique em Pesquisar. 

 Se a pré-visualização na parte inferior do ecrã não exibir informações suficientes, consulte os 

pormenores da entrada a partir da lista de resultados de pesquisa. 

Para determinados critérios, é suficiente incluir uma cadeia de 3-4 carateres, preste atenção, contudo, a 

quaisquer carateres especiais em nomes, etc., uma vez que a pesquisa apenas proporcionará 

correspondências exatas. 

Quando o resultado da pesquisa for exibido, é possível exportá-lo para Excel clicando no respetivo botão 

em cima da lista. A exportação ficará disponível e poderá ser descarregada na opção de menu «Meus 

relatórios». 

Os registos podem ser encontrados através da opção de submenu «Pesquisar por todos os formulários» 

em «Repositórios e Diretórios», contudo, esta opção apenas oferece um número muito limitado de 

critérios de pesquisa, sendo, desta forma, recomendado pesquisar, utilizando a opção de submenu 

«Pesquisa por formulário». 



9 Criação de um relatório em PDF de uma entrada IMI 

É possível gerar relatórios em PDF com todas as informações registadas. Este relatório em PDF pode ser 

utilizado como um certificado nos termos do artigo 8.º do Regulamento Delegado (UE) 2019/907 e deve 

ser fornecido ao treinador de esqui em causa. Os treinadores de esqui têm o direito de solicitar, em 

qualquer momento, uma nova cópia deste documento. O relatório em PDF tanto pode ser impresso como 

armazenado externamente. Além disso, os relatórios em PDF podem ser gerados em qualquer língua 

oficial da UE e podem também incluir uma assinatura digital, que comprove que o PDF foi descarregado 

do sistema IMI. 

Para gerar um relatório em PDF de uma entrada: 

 Na visualização completa de uma entrada individual IMI, clique no botão Imprimir (com um ícone 

PDF) e selecione a opção impressão IMI. Opção de impressão IMI (apresentada como Registo TFC 

(impressão IMI) / Registo de teste técnico (impressão IMI) 

 Na janela de pop-up, selecione a língua em que deseja criar o relatório em PDF e assinale a casa 

respetiva se necessitar do relatório com uma assinatura digital do sistema IMI. 

 Assim que clicar em OK, o sistema gera um PDF que é disponibilizado e pode ser descarregado na 

opção de menu «Meus relatórios». 

10 Utilização da tradução automática nas informações de texto livre 

Os formulários para registar resultados positivos de testes técnicos de treinadores de esqui e provas de 

TFC apenas podem incluir no campo «Informações adicionais» informações de texto livre que possam ser 

traduzidas. Se tiver sido introduzido qualquer texto neste campo, é possível utilizar o serviço de tradução 

automática para o traduzir. Clique simplesmente no ícone de balão de discurso ao lado do texto e no seu 

código de língua, selecione a língua para a qual pretende traduzir o texto e aguarde até que a tradução 

seja exibida abaixo. (Esta ação pode demorar 30-60 segundos, dependendo da extensão do texto, da 

língua selecionada e do serviço de tradução automática que efetua a tradução.) Em alternativa, também 

se pode clicar no botão Traduzir tudo, mas assim não é possível selecionar uma língua e a tradução será 

apresentada na língua do seu ecrã conforme indicado no canto superior direito do seu separador de 

navegador. 

IMPORTANTE! 

Para efeitos de formação e testes apenas deve ser utilizada a base de dados sobre formação. Os casos 

de teste ou ensaios nunca devem ser criados no sistema real, uma vez que podem afetar as estatísticas. 

O serviço de assistência (helpdesk) IMI irá eliminar do sistema IMI real todos os casos de teste 

identificados, sem qualquer aviso prévio. 

 



Anexo I – Modelo do formulário de consentimento  

Formulário de consentimento para o teste de formação comum para treinadores 

de esqui 

Mediante o presente consentimento, autorizo a autoridade competente abaixo mencionada a tratar os 

meus dados pessoais através do Sistema de Informação do Mercado Interno (IMI), tal como descrito no 

presente formulário de consentimento e no registo IMI DPR-EC-003731. Os dados devem ser tratados para 

efeitos de registar que beneficio do princípio do reconhecimento automático, nos termos do artigo 4.º do 

Regulamento Delegado (UE) 2019/907 da Comissão, e para o intercâmbio desse registo com as entidades 

competentes de outros Estados-Membros, com base na cooperação administrativa e na assistência mútua 

entre Estados-Membros consagradas nos artigos 8.º e 56.º da Diretiva 2005/36/CE.  

Dados da entidade competente: 

Nome da entidade competente: 

Endereço: 

N.º de telefone: 

Endereço de correio eletrónico: 

Os dados e documentos pessoais que serão registados e tratados com base no meu consentimento são os 

seguintes:  

 Dados de identificação (nome, data de nascimento, naturalidade, número nacional de instrutor de 

esqui, se for caso disso);  

 Dados de contacto (endereço postal, endereço eletrónico, número de telefone); 

 Uma cópia da qualificação pertinente constante do anexo I do Regulamento Delegado 

(UE) 2019/907 da Comissão; 

 Se for caso disso, os resultados da prova técnica e/ou de segurança; 

 Se aplicável, comprovativo para beneficiar de uma dispensa ou de direitos adquiridos nos termos 

do Regulamento Delegado (UE) 2019/907 da Comissão. 

Dou o meu consentimento através da assinatura do presente formulário. Confirmo que aceito que os 

meus dados sejam tratados tal como acima referido. 

Confirmo igualmente que estou ciente de que posso retirar livremente o meu consentimento a qualquer 

momento, por exemplo, se eu já não quiser que os meus dados pessoais sejam intercambiados. Nesse 

caso, todas as operações de tratamento baseadas no meu consentimento e que tenham ocorrido antes da 

retirada do consentimento permanecem válidas, mas os meus dados pessoais já não podem ser utilizados 

para outros intercâmbios, uma vez que serão bloqueados e apagados do sistema IMI, em conformidade 

com o artigo 14.º do Regulamento (UE) n.º 1024/2012. 

 

 

Nome próprio, apelido: 

 

Local, data: 

 

Assinatura: 

                                                             
1Registo do responsável pela proteção de dados, https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373.  

https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32019R0907
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:02005L0036-20140117
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32019R0907
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32012R1024
https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373


Os dados pessoais constantes do presente formulário de consentimento serão conservados como prova 

do consentimento. Para exercer os direitos do titular dos dados nos termos do Regulamento 

(UE) 2016/679, deve ser contactada a entidade competente responsável pela atividade de tratamento. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

