
 

 

 

REGULAMENTO 

 

1. Sobre a Academia 

Depois do sucesso que têm tido os workshops da Semana Criativa de Lisboa, o CCP 
decidiu criar a sua Academia, com início em 2021. 

Queremos ajudar a comunidade criativa de Portugal a receber formação nas áreas em 
que ela faz mais falta. Para um criativo, account, estratega ou marketeer, a Academia 
CCP será uma oportunidade de aprender com profissionais que admira. A Academia 
dará formações práticas, em grupos pequenos, com profissionais de referência em 
diferentes áreas. Estas formações incluirão sempre desafios concretos, respostas 
individuais e feedback direto do tutor, para ajudar os alunos a aprender fazendo. 

2. Requisitos, Critérios e Métodos de Selecção de Formandos  
A Academia CCP divulga a totalidade da sua oferta formativa no seu website.  

A selecção de formandos para os diferentes workshops é realizada tendo em conta o 
cumprimento dos requisitos definidos para cada um (que constam do Programa, na 
página de cada workshop). 
 
3. Programa Formativo 

É disponibilizado aos formandos o Programa da Formação sobre a temática, duração, 
requisitos, conteúdos, mentores e demais informações importantes. 

Todas estas informações são, ainda, remetidas aos interessados antes de decidirem 
fazer a sua inscrição. 

 

 

 

4. Inscrição e pagamento dos Workshops 



 

 

 

Caso tenha interesse em fazer a sua inscrição em determinado workshop, deverá enviar 
um e-mail para carolina@clubecriativos.com ou preencher o formulário de inscrição no 
site da Academia. 

Ser-lhe-á enviado um e-mail com todas as informações e dados para efectuar o 
pagamento. 

A quantia a pagar pelo Workshop é a definida na página com as informações do mesmo. 

A inscrição no workshop/masterclass só será confirmada após pagamento e envio do 
comprovativo via e-mail.  

A respectiva factura será emitida após aceitação da inscrição e confirmação do 
pagamento. 

Só serão aceites inscrições até 3 dias úteis antes do início de cada workshop. 

Sócios CCP têm um desconto de 10%. Para obtenção do desconto terão de ser sócios 
ativos do Clube, preencher o formulário de inscrição e adicionar o número de sócio.  

  

5. Desistências/Cancelamentos e Política de reembolso 

Pelo Formando: 

Nos casos em que ocorra uma desistência até 6 dias úteis antes da data de início do 
curso, a Academia reembolsa 100% do valor pago ou credita o mesmo para outro curso 
ou nova edição do mesmo. 

Nos casos em que ocorra uma desistência do curso até 3 dias úteis antes da data de 
início, a  Academia reembolsa até 50% do valor pago ou constitui um crédito 
correspondente a esses 50% para um próximo curso. Caso o formando pretenda 
inscrever-se numa futura edição, só será cobrado o remanescente do valor da inscrição, 
em vigor à data da frequência do curso de formação. 
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Caso o formando(a) falte ou desista durante o curso de formação, não haverá lugar a 
qualquer reembolso ou devolução. Estas condições são válidas para todos os 
workshops disponibilizados pela  Academia. 

São permitidas as substituições de formandos, devendo tal situação ser comunicada 
por escrito à Academia, preferencialmente 24h antes do início da formação, para que 
possamos verificar se o novo candidato se enquadra no perfil do curso ou não. 

Pela Academia CCP: 

O curso de formação divulgado não será realizado se não reunir o número de 
participantes mínimo (8 participantes) ou se, por qualquer motivo alheio à vontade da 
Academia e a si não imputáveis, reservando-se no direito de cancelar o curso de 
formação até 5 dias úteis anteriores à sua realização. 

O cancelamento é comunicado por escrito aos interessados e reembolsado o 
respectivo valor entretanto pago ou, em alternativa, criado um crédito de igual valor. 

Informações e Contacto 

Contacto +351 916249249  

carolina@clubecriativos.com 
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