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Termos e condições 
 

• A inscrição considera-se válida após confirmação por parte da AMA, em como 
recebeu a ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada, juntamente 
com o comprovativo de pagamento da matrícula, quando aplicável; 

• A AMA reserva-se o direito de cancelar ou adiar o curso, sempre que não haja 
o número mínimo de inscrições que permitam o funcionamento do mesmo. 
No caso de cancelamento do curso, o(a) aluno(a) poderá optar pelo reembolso 
total das quantias pagas ou transferência para outro curso; 

• A AMA reserva-se o direito de alterar o local, os professores bem como o 
conteúdo dos cursos, sempre que ocorram circunstâncias que o justifiquem. A 
comunicação de qualquer destas alterações será feita tão breve quanto 
possível; 

• O cancelamento da inscrição por parte do(a) aluno(a) deverá revestir a forma 
escrita e ser enviada para a AMA, com a antecedência mínima de 24 horas, 
não havendo lugar a reembolso das quantias pagas; 

• O(A) aluno(a) não tem direito a qualquer reembolso no caso de não 
comparência às aulas ou a outros compromissos relativos ao curso, nem essas 
faltas serão compensadas; 

• O(A) aluno(a) tem o direito a receber um diploma que certifica a participação 
no seu curso. O diploma não será entregue caso o(a) aluno(a) não frequente 
pelo menos 75% do tempo lectivo e enquanto se encontrarem por pagar 
quaisquer verbas referentes ao curso; 

• O(A) aluno(a) aceita que os seus dados pessoais sejam incluídos na base de 
dados da AMA para futuras acções de promoção, podendo a qualquer 
momento aceder, alterar ou cancelar essa informação, mediante solicitação 
por escrito; 

• Quaisquer alterações aos dados constantes desta ficha de inscrição, deverão 
ser comunicadas à AMA, por escrito, logo que possível. 

 
Declaro que autorizo a reprodução de todas e quaisquer imagens captadas durante a 
realização do curso, em qualquer suporte ou formato, bem como a sua utilização 
gratuita por parte da AMA para efeitos de difusão e promoção da actividade da AMA. 
 
  Nome do Aluno: ______________________________________________________ 
  Nº do Cartão de Cidadão: _______________________ 

Data:  

 

(Assinatura do aluno ou encarregado de educação, caso o aluno seja menor 
de idade) 
 


