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Lista de Serviços e Preços
(atualizado 22.09.2019)

Cursos de línguas
Conteúdo dos cursos
De um modo geral, todos os cursos são adaptados às necessidades dos participantes. Para averiguar o nível de conhecimentos do participante, é
feita uma entrevista-diagnóstico individual.
Línguas:

Português para Estrangeiros, Alemão, Inglês, Francês, Espanhol

Cursos para obtenção de certificados oficiais de língua:

Alemão para Turismo, Business English, entre outros

Cursos especiais para fins profissionais, por ex.:

Alemão para Turismo, Business English , entre outros

Outros cursos especiais, por ex.:

Cursos de preparação para a realização da prova do conhecimento da língua
portuguesa para aquisição da nacionalidade portuguesa (CIPLE)

Local, horário e duração dos cursos
Os cursos decorrem normalmente nas nossas instalações, no centro da cidade de Loulé, mas também podem ser efetuados na instalação à escolha
do cliente, com a deslocação do formador até aprox. 25 km de distância de Loulé (engloba, por ex., Olhão, Faro, São Brás, Quarteira e Albufeira).
Neste caso, é necessário que a sessão tenha uma duração mínima de 100 min. Para a deslocação é cobrado um valor de € 0,49/km.
Duração de uma sessão:

Entre 50 min. e 105 min., dependendo do n.° de participantes.

De um modo geral, as datas das sessões ficam marcadas no início do respetivo curso num "Cronograma" e são em semanas consecutivas.

Preços e taxas
A primeira sessão de cada participante é considerada uma «sessão experimental», que só será cobrada se o participante continuar o curso ou
adquirir um «pacote de sessões». Caso o participante decida não continuar, não fica obrigado a pagar esta «sessão experimental» ou a taxa de
inscrição.
Taxa da primeira inscrição:

€ 25,00

Taxa de inscrição nos anos subsequentes ou para membros da
família de participantes ativos:

€ 15,00

A sessão que é cancelada por um participante até 12 horas antes do seu início não será cobrada (limitado até um máximo de 50% do pacote de
sessões adquirido, ou seja, por exemplo,10 cancelamentos num pacote de 20 sessões).
Condições de pagamento:

50% do valor total do curso, assim como a taxa de inscrição, no início do curso. O
restante pagamento é feito em prestações mensais, desde que o participante
frequente mais de 50% do número total de sessões.

Os manuais e cadernos de exercícios podem representar um custo adicional. Os manuais adquiridos podem ser devolvidos no final do curso - desde
que se apresentem em boas condições - com a restituição de metade do seu valor.
A emissão de um simples certificado de participação é gratuita. Para a emissão de um diploma de participação é cobrada uma taxa de € 10,00. Para
a obtenção dos certificados reconhecidos internacionalmente, é necessário fazer um exame nos respetivos institutos, para os quais estes institutos
cobram valores diferentes.
Todos os preços e taxas são válidos exclusivamente para pessoas singulares e incluem IVA, desde que este seja aplicado.
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I. Formação individual
Participantes:

1

A formação é adaptada às necessidades do participante.
Duração de uma sessão:

50 min.

Preços por participante:

1 sessão

€ 28,50

10 sessões

€ 285,00

20 sessões

40 sessões

(redução de 5,0%)

(redução de 7,5%)

€ 542,00

€ 1.055,00

II. Cursos em grupo
Participantes:

Mínimo 2, máximo 6

Os grupos são formados de acordo com os conhecimentos dos participantes. É sempre possível uma inscrição em cursos já a
decorrer, desde que os conhecimentos se adaptem.
Variável, dependente do n.° de participantes presentes na respectiva
sessão.

Duração de uma sessão:

Preços por participante:

2 participantes

60 min.

3 participantes

75 min.

4 participantes

95 min.

5 participantes

100 min.

6 participantes

105 min.

1 sessão

€ 19,00

10 sessões

€ 190,00

20 sessões

40 sessões

(redução de 5,0%)

(redução de 7,5%)

€ 361,00

€ 703,00

III. Cursos para Jovens (Nível Secundário)
Participantes:

Mínimo 4, máximo 6

Línguas:

Inglês, Francês, Espanhol, Alemão

Duração do curso:

Início de outubro de 2019 até final de maio de 2020, uma sessão semanal

Duração de uma sessão:

100 min.

Preços por participante:

EUR 385,00 incluindo o valor da inscrição
(= pagamento mensal de EUR 45,00; no primeiro mês EUR 70,00)

Outros serviços linguísticos
a)

Traduções (Português ↔ Alemão/Inglês/Francês) nas mais variadas áreas: turismo, técnica, económica, tecnologias de
informação, também com certificação notarial

b)

Serviços de interpretação (Português ↔ Alemão/Inglês/Francês)

c)

Revisão de todos os tipos de texto (técnicos, científicos, institucional, literários, entre outros)
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