
 

 
 

Condições de participação 
  

Investimento 

Data de Pagamento * Pagamento antecipado / early bird* 
Até 23 de Março 

Inscrição Normal 
A partir de 24 de Março 

Inscrição (dias 12 e 13/5) 150 + IVA 180 + IVA 

Data de Pagamento * Pagamento antecipado * 
Até 23 de Março 

Inscrição Normal 
A partir de 24 de Março 

Workshops (dia 14/5)  1 workshop 50€ + IVA 
2 workshops 85€ + IVA 
workshops adicionais 30€ + IVA (cada) 

 1 workshop 60€ + IVA 
 2 workshops 100€ + IVA 
 workshops adicionais 40€ + IVA (cada) 

* Data de recepção do comprovativo de pagamento.  

Taxa de IVA: 23% 

Nº max de participantes:  
Visitas de Estudo: 20;   Em sala: limitado à capacidade da sala 
Alguns workshops decorrerão em simultâneo 
Estes valores incluem: 
- dias 12 e 13/05 (Seminário):  

2 almoços e cafés nos intervalos da manhã, documentação de apoio e certificado de participação. 

 
- dia 14/05 (Workshops):  
Documentação de apoio e certificado de participação; 
Neste dia, não há apoio de refeições; No caso das visitas de estudo, as deslocações ficam a cargo dos participantes. 
 
As inscrições são consideradas por ordem de chegada e confirmadas com o pagamento do valor total. 
As facturas são emitidas a pronto pagamento. 
 
Desistências: 15 dias úteis ou mais antes da data da acção: reembolso de 70% do valor pago; 6 a 14 dias úteis antes: 
reembolso de 40%; com 5 dias úteis ou menos de pré-aviso, não haverá lugar a qualquer reembolso. 
 
Reservamo-nos o direito de cancelar ou adiar esta acção caso não haja um número suficiente de inscrições que a 
viabilizem; nesse caso, os valores pagos serão devolvidos ou afectados a outra acção de formação (a acordar com o 
cliente)  
 

Dados de pagamento: IBAN PT50 0010 0000 4450 6070 0013 0 - SWIFT/BIC BBPIPTPL 
 

Enviar o comprovativo de pagamento para: geral.sai2020@gmail.com  
 

 


