
 

 

› 1º curso prático de     [preços e condições] 

[©omércio online]* *[como criar uma loj@ na internet] 

 

   

 

 

 

> PREÇOS  | não associados/as: 60 euros  *
                             associados/as ADCMoura : 50 euros  **
                                           * das sessões de desenvolvimento 

                            ** são considerados/as associados/as os/as que no momento daa inscrição tiverem as suas quotas em dia 

 

> OFERTA 
Estes valores incluem 11 horas de formação*, documentação de apoio e certificado de participação. 
 * 1 sessão de apresentação (1 hora) : gratuita | 4 sessões de desenvolvimento (10 horas) : pagas 

> MODO DE PAGAMENTO 
Após a sessão de apresentação, sem custos, e confirmando-se o interesse na frequência das sessões de 

desenvolvimento, devem os/as formandos pagar a inscrição através do NIB 0045 6250 4023729338127. 

 

> Nº PARTICIPANTES 
sessão de apresentação: 20 (nº mínimo: 8)  

sessões de desenvolvimento: grupo(s) de 10 (nº mínimo: 8) 
 

 (O curso só se realizará desde que garantido um número mínimo de 8 participantes. Não se verificando 

este requisito, o curso será cancelado. Neste caso, haverá lugar a reembolso do custo da inscrição paga). 

10 (nº mínimo: 8)  
 

 

> ORGANIZAÇÃO 
adcmoura – associação para o desenvolvimento do concelho de moura 

terra plena, território e turismo, lda 

pç. gago coutinho, 3, 1º  7860-010 moura 
285254931 | adcmoura@adcmoura.pt | www.adcmoura.pt                         

   

 

                                    285254931 | adcmoura@adcmoura.pt | www.adcmoura.pt                         

 
 

> DESISTÊNCIAS 
O pagamento integral da inscrição devera ser efectuado até 1 semana antes do início das sessões de 

desenvolvimento. Nesse sentido, o cancelamento de uma inscrição deverá ser comunicado por escrito à 

ADCMoura com, pelo menos, 1 semana de antecedência em relação ao início das sessões de 

desenvolvimento. Em caso de cancelamento com um aviso inferior a 1 semana ou em caso de não 

comparência sem aviso, não haverá lugar a reembolso do custo da inscrição. Se a ADCMoura optar por 

adiar ou cancelar a realização do curso, procederá à devolução na íntegra da verba recebida a título de 

inscrição no curso. 
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