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Sessão de Esclarecimento e Consultoria colectiva 

 ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO e EQUIPAMENTOS DE FITNESS 
 
Um espaço para perguntas e respostas sobre o Enquadramento Legal e Normas 

aplicáveis a Espaços de Jogo e Recreio e Equipamentos de Fitness ao Ar livre 
 

Data: 30/03/2023   Horário: 09h30 - 13h00 Online (plataforma ZOOM) 

 
 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
 

INVESTIMENTO: 120 € + IVA (23%) 
 

A inscrição só é efetiva após o pagamento e preenchimento do formulário 
Estes valores incluem: 

• Participação na Sessão de Esclarecimento e/ou acesso à gravação durante as 2 semanas seguintes 

• Condições especiais na inscrição para as Ações de Formação que terão lugar em 2023 

• Declaração de participação, a pedido. 
 
Requisitos: 

• Computador/ tablet, de preferência (ou telemóvel) com microfone, som e imagem; 

• Internet estável e acesso à plataforma ZOOM (download prévio da aplicação); 

• Email válido e personalizado para aceder à sessão online; o acesso é pessoal e intransmissível. 
 
Condições gerais: 

● As inscrições são confirmadas com o pagamento do valor total; 
● As faturas são emitidas a pronto pagamento. 

 
Desistências / Política de cancelamento: 
- 15 dias úteis ou mais antes da data da acção: reembolso de 70% do valor pago / faturado;  
- 7 a 14 dias úteis antes da data da acção: reembolso de 40%;  
- 6 dias úteis ou menos de pré-aviso: não haverá lugar a qualquer reembolso. 

Em qualquer dos casos, reservamo-nos o direito de reter até 50€ para cobrir despesas administrativas já 

ocorridas ou necessárias devido ao cancelamento da inscrição. 

Reservamo-nos o direito de cancelar ou adiar esta ação, caso não haja um número suficiente de inscrições que a 
viabilizem ou outros motivos de força maior; nesse caso, os valores pagos serão devolvidos ou afetados a outra 
iniciativa ou ação de formação (a acordar com o cliente). 
 

Dados de pagamento:  

 H.Menezes Consultoria e Formação;  

 IBAN PT50 0010 0000 4450 6070 0013 0 ; SWIFT/BIC BBPIPTPL 
 
Enviar o comprovativo de pagamento para: formacao@h-menezes.pt 
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