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TERMOS E CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO EM QUALQUER EVENTO 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO APLICÁVEIS ÀS MODALIDADES DE FORMAÇÃO ONLINE E PRESENCIAL 

- A inscrição é efetiva a partir do momento que nos seja submetida através de email, inscrição imediata 

(online) ou ainda através dos nossos formulários de Inscrição em Word ou PDF. 

 

- O número de participantes é limitado, sendo as inscrições consideradas por ordem de receção e de 

envio do comprovativo de pagamento. 

 

- Todas as Inscrições serão consideradas efetivas e válidas após a receção por parte dos nossos serviços 

sejam elas através email, inscrição imediata (online) ou ainda através dos nossos formulários de 

Inscrição em Word ou PDF. 

 

- O pagamento da(as) inscrição(ões) deverá/poderá de ser liquidada assim que emitirmos a 

confirmação/formalização através de email ao(s) Inscrito(s)/Participante(s), ou alguém por eles 

indicado. 

 

- Caso seja presencial e pretenda realizar o pagamento no local, apenas aceitaremos, caso haja 

disponibilidade de lugares. 

 

- A inscrição é efetiva independentemente de ter ou não ter liquidado, o inscrito (s) está(ão) sujeito(s) à 

cobrança da taxa/Despesa administrativa, salvo as exceções por se tratar de uma instituição/Serviço ou 

Empresa do Setor Empresarial do Estado ou previamente combinado com os nossos serviços. 

 

CANCELAMENTO DE INSCRIÇÕES | DESPESA ADMINISTRATIVA 

PARA TODOS OS EVENTOS POR NÓS REALIZADOS PRESENCIALMENTE OU ONLINE 

- Para todos os eventos por nós realizados, assim que a inscrição seja efetiva, ou seja, enviada para os 

nossos serviços e independentemente de ter ou não PAGO nos prazos estabelecidos, haverá uma 

Despesa Administrativa que será sempre cobrada sob o índice de 50% do valor de Inscrição para o 

evento em questão. 

- Quaisquer cancelamentos realizados nos 5 Dias (Úteis) antecedentes ao evento serão faturados a 

100%. 

- Quaisquer cancelamentos realizados antes dos 5 Dias (Úteis) antecedentes ao evento serão faturados a 

50%. 

- Qualquer outra situação de força maior deverá ser comunicada à Debates & Discursos através do email 

info@debatesediscursos.pt ou por telefone. 

 

NÃO COMPARÊNCIAS 

Não Comparências sem Cancelamento ou sem qualquer Aviso prévio por email, escrito ou por telefone, 

serão INTOLERÁVEIS e implicarão o pagamento total (100%) da inscrição em questão 

SUBSTITUIÇÕES 

Caso o Participante pretenda substituir a sua inscrição por outro(os) participante(es), será possível 

mediante comunicação à Debates & Discursos, até 12 horas antes do evento, através de telefone ou 

email. 
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ALTERAÇÕES DE LOCAL DE REALIZAÇÃO EM PRESENCIAL 

A Debates & Discursos, poderá a qualquer momento alterar o local de realização do evento, dentro da 

mesma Cidade | Local, mantendo sempre o programa original, e os participantes inscritos serão sempre 

avisados por email e telefonicamente do NOVO local, no prazo máximo antecedente ao evento de dois 

(2) dias úteis. 

CAPTAÇÃO DE IMAGEM E SOM ONLINE OU PRESENCIAL 

Todos os eventos poderão ser sujeitos a transmissão televisiva em sinal aberto ou não através de 

Plataformas ou qualquer outro modo, com a respetiva captação de imagens e som de todos os 

intervenientes, Oradores/Formadores/Participantes e em caso de não o permitir, queira-nos contactar 

através do telefone 22 401 67 64, do email: info@debatesediscursos.pt ou por carta dirigida à Debates 

& Discursos, Lda., para a morada, Rua Dom Lopo de Almeida, n.º 97, 4300-304 Porto. 

Em qualquer situação de não comunicação desta premissa à Debates & Discursos, antes do começo do 

evento, o participante desde já dá autorização à Debates & Discursos, Lda ou a  quem esta der 

autorização para a captação de imagens e som do evento, ou outra qualquer situação que seja 

premente à captação de imagem e som. 

CANCELAMENTO DE EVENTOS POR MOTIVOS ALHEIOS À DEBATES & DICURSOS, LDA. 

- Todos os Eventos que forem cancelados por motivos alheios á Debates & Discursos, Lda, será 

ponderada uma nova data (até 15 dias Úteis) de realização, após análise, e em caso desta não for 

possível, será apresentada uma alternativa, e caso essa alternativa não seja possível serão restituídos 

todos os valores das inscrições aos participantes na sua totalidade, por transferência bancária, devendo 

os participantes indicar o IBAN por email (contabilidade@debatesediscursos.pt), para que este seja 

restituído. 

DEVOLUÇÕES/ESTORNOS/PAGAMENTOS 

- Para simplificação contabilística a Debates & Discursos, Lda, tem agendado para a última sexta-feira do 

mês seguinte todas as devoluções, estornos ou pagamentos, referentes ao mês em questão  

No momento da inscrição, o responsável pela inscrição ou o(s) inscrito(s) declara(m) que aceita(m) os 

termos e condições de participação acima descritos. 

NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO, O RESPONSÁVEL PELA INSCRIÇÃO OU O(S) INSCRITO(S) 

DECLARA(M) QUE ACEITA(M) OS TERMOS E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO ACIMA 

DESCRITOS. 

 

Porto, 17 de novembro de 2022 

                                                                                                              A Direção 
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