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CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
 
PAGAMENTO DO WORKSHOP 

▪ A factura é enviada ao cliente à data de confirmação da acção de formação. 
▪ O pagamento do direito de participação deve ser feito até à véspera do início da 

acção de formação por cheque ou transferência bancária (IBAN indicado na ficha 
de inscrição) à ordem de On.Corporate. 

 
CONFIRMAÇÃO E CANCELAMENTO DO WORKSHOP 
Confirmação, Adiantamento e Cancelamento dos Cursos 

▪ Cerca de sete dias antes da data de início do curso, será comunicada ao 
responsável pela inscrição/participação a decisão sobre a realização do 
Worshop. 

▪ A confirmação do curso será formalizada com o cliente/participante através do 
envio de uma informação com os seguintes elementos: Curso; Data; Horário; 
Local de realização; Factura em PDF. 

▪ Caso se verifique um número de inscrições superior ao aceite, a On.Corporate 
compromete-se a desdobrar o Workshop, constituindo mais do que um grupo 
de formação. 

▪ A partir da nossa confirmação, salvo caso força maior, a On.Corporate garante a 
realização do Worshop na data prevista. 

▪ No caso de cancelamento ou adiamento do curso, a On.Corporate compromete-
se a devolver a importância cobrada ou a aplicá-la em outra inscrição. 

 
Cancelamento de inscrições e substituições de formandos 

▪ As anulações de inscrições verificadas posteriormente darão origem ao pagamento 
de: 

✓ 50%, caso a anulação da inscrição seja feita entre 9 e 4 dias, inclusive, antes 
do início da acção de formação; 

✓ 75%, caso a anulação da inscrição seja feita entre 3 e 1 dia, inclusive, antes 
do início da acção de formação; 

✓ A desistência no próprio dia implica o pagamento de 100% do valor do 
Workshop 

▪ Os pagamentos referidos são devidos em compensação das despesas 
administrativas efectuadas e prejuízos sofridos por cancelamento de última hora. 

▪ São permitidas as substituições de formandos, devendo o cliente comunicá-las por 
escrito à On.Corporate preferencialmente 24H antes do início da formação. 
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