REGULAMENTO DA FORMAÇÃO FINANCEIRA
•

Os preços dos cursos abrangem todas as sessões que os compõem conforme informação disponibilizada no site da PROTESTE INVESTE
Formação Financeira e são únicos não podendo ser devolvidos
independentemente da frequência efetiva dos vários módulos.

•

Os descontos aplicados nos preços dos cursos variam de acordo com o
tipo de assinatura realizada com a DECO PROTESTE e com
campanhas comerciais em vigor.

•

Os subscritores da PROTESTE INVESTE têm um desconto de 25% em
todos os cursos, calculado sobre o preço base anunciado.

•

Os restantes associados da DECO e subscritores Proteste beneficiam
de um desconto de 10% em todos os cursos, calculado sobre o preço
base anunciado.

•

Os descontos não são cumulativos.

•

O curso “O meu dinheiro” (eLearning) é gratuito para subscritores da
PROTESTE INVESTE (PI) e para novos subscritores da PI que já
tenham pago a primeira prestação, após decorrido o período
experimental.

•

As inscrições nos cursos de formação financeira deverão ser realizadas
com uma antecedência mínima de 2 dias em relação à data de início do
curso.

•

A inscrição para cada curso é feita através da internet.

•

O pagamento da inscrição deverá ser realizado - sendo necessário fazer
prova do mesmo - até 2 dias úteis antes do início do curso. O
pagamento é efetuado preferencialmente por transferência bancária ou
em dinheiro na sede da DECO PROTESTE (Av. Eng.º Arantes e
Oliveira, n.º13 - 1.ºB 1900 - 221 Lisboa).

•

O número de presenças nos cursos presenciais é limitado, pelo que as
inscrições serão aceites, por ordem do pagamento / de chegada do
comprovativo de inscrição.

•

A realização dos cursos é condicionada a um número mínimo de
inscrições, pelo que a DECO PROTESTE reserva-se o direito de
cancelar ou adiar a realização dos cursos de formação caso o número

de participantes inscritos seja insuficiente; neste caso, a DECO
PROTESTE devolve os valores das inscrições pagas.
•

A desistência deverá ser comunicada à DECO PROTESTE, até 2 dias
úteis antes do início do curso, caso contrário, não haverá lugar à
devolução.

•

A confirmação da realização do curso é efetuada por telefone ou email.

•

No final dos cursos serão emitidos certificados de formação e
disponibilizados questionários para avaliação da formação.

•

Nas formações eLearning, o acesso à plataforma é disponibilizado após
validação da inscrição. O formando deverá ter em atenção o período de
acesso que é estipulado para concluir o seu curso. Findo esse período,
o acesso à plataforma será bloqueado. Para solicitar o desbloqueio, o
formando deverá contactar a coordenação do curso e fazer um
pagamento adicional de 25% sobre o preço base do curso, por cada 7
dias de acesso suplementar. O pagamento do período de
prolongamento do curso deverá ser efetuado por transferência bancária.
O comprovativo de pagamento e a solicitação para o prolongamento
deverão ser enviados para cursosfinanceiros@deco.proteste.pt.

•

Nas sessões à distância, o número de participantes é limitado, pelo que
as inscrições serão aceites por ordem de inscrição.

•

A DECO PROTESTE detém os direitos de autor sobre os cursos
ministrados e sobre os materiais neles abordados ou disponibilizados.
No caso do curso Empreender - da Ideia ao Negócio e (Re) Criar
Modelos de Negócio os direitos de autor pertencem à DECO
PROTESTE e à ANJE em partes iguais. No caso do curso Qualidade e
Excelência no Atendimento e A sua Empresa na Internet os direitos de
autor pertencem à FORMAKI.

•

Caso deseje apresentar alguma reclamação deverá enviar um email
para cursosfinanceiros@deco.proteste.pt ou utilizar qualquer um dos
contactos pertencentes à DECO PROTESTE constantes do site.

•

A DECO PROTESTE reserva-se o direito de proceder, caso seja exigível
e adequado, alterações a este regulamento.

