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Boas vindas!
Seja bem-vindo(a) ao catálogo de formação e certificação em Cloud, da Prisma.
A introdução da Cloud, seja qual for a sua amplitude ou o seu modelo, acarreta um novo
universo de

competências

e

oportunidades profissionais,

trazendo novas

responsabilidades a todos os departamentos das organizações.
Atenta a esse facto, e inserida na sua estratégia de se aperfeiçoar constantemente como um

parceiro para as soluções na Cloud, a Prisma apresenta um catálogo de formação
e certificação totalmente dedicado à Cloud, a pensar em todos, literalmente todos,
os colaboradores duma empresa, e ainda nos profissionais/consultores independentes que
necessitam manter-se ativos e atualizados.
O que encontra na oferta da Prisma e do seu parceiro ITPreneurs que é diferenciador?
1. É uma oferta internacionalmente reconhecida
fornecedores de soluções para a Cloud e pelo CCC1

e certificada pelos maiores

2. É uma oferta “vendor neutral”/independente da solução tecnológica;
3. Está estruturada em 3 níveis, abrangendo

todos

os níveis das organizações:

“citizenship level” para os conhecimentos fundamentais a qualquer pessoa; “associate
level”; e “professional level”, para os profissionais mais experientes e exigentes.
Cloud Citizenship
"literacia" para
todos

Gestores
envolvidos com
soluções Cloud
Prof. de IT com
enos de 3 anos
de experiência

Cloud Associate
Gestores
Consultores
Junior

Cloud Professional
Profissionais de IT

Comerciais

Cloud Technologist
Profissionais de IT
Parceiros
tecnológicos

Parceiros
tecnológicos

4. Oferece-lhe diversas metodologias de formação, deixando-o escolher como otimizar o
seu tempo e o seu investimento.

Ao percorrer este catálogo encontra uma tabela orientadora do melhor curso/percurso,
seguida das Fichas Curriculares de cada uma das nossas ações de formação e, finalmente,
informações sobre como nos contactar.
Boa Navegação

1

Cloud Computing Council
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Qual o curso mais adequado para as suas necessidades2?

Citizenship Level
 Não sou de IT
mas quero
saber o que é
a Cloud!
 Sou novo em
IT e na Cloud

Bemvindo!
A Prisma
recomenda a
frequência dos
cursos Cloud
Awarness e
Virtualization
Essentials, ambos
disponíveis
também em
regime de elearning.
E caso queira
obter as suas
credenciais
mínimas no
mercado de IT,
como profissional
internacionalmen
te reconhecido,
recomendamos a
certificação
ComPTIA.

Associate Level

Professional Level

 Sou um Manager/Business
Manager e estou envolvido
com soluções na Cloud
 Sou um profissional de IT
com menos de 3 anos de
experiência; trabalhe ou não
na Cloud, quero qualificarme e atualizar-me no que é
essencial desta nova
realidade.
Quer seja porque está envolvido
num processo de avaliação da
introdução da Cloud; faz parte
duma empresa que vende
soluções na Cloud; ou é um
profissional de IT a iniciar a sua
especialização num dos
mercados com maior potencial
dos últimos anos, a Prisma tem
uma oferta consistente de
formação para si;
recomendamos os cursos
- Cloud Essentials; e
- Virtualization Essentials

 Sou um profissional de IT com mais
de 3 anos de experiência

Ao seu nível, as certificações já não são
apenas uma opção, são quase parte
integrante do seu status-quo
profissional!
A Prisma oferece-lhe programas que o
preparam para 5 novas certificações
que o distinguirão como profissional
internacionalmente reconhecido:

Especialmente para si,
oferecemos também a
certificação

2

Os cursos deste catálogo são entregues em parceria com a ITPreneurs e são “vendor-neutral”; para
especializações em soluções tecnológicas (Cloud Technologist) veja sff o nosso catálogo de formação e
certificação da Microsoft ou consulte-nos (instituto@prisma.pt)
Para mais informações sobre a oferta de formação e certificação da Prisma, em IT, Gestão de Projetos, ou Comportamental,
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Oferta Cloud – metodologias de formação
O catálogo de formação de Cloud da Prisma suporta a
transferência
de conhecimento
das últimas
tendências
e
O catálogo
de formação
de Cloud da Prisma
suporta
a
terminologia.
transferência de conhecimento das últimas tendências e
terminologia. Desde o Cloud Awareness que fornece uma
Desde o Cloud Awareness que fornece uma visão geral de alto
visão geral de alto nível da Cloud Computing, aos cursos
nível da Cloud Computing, aos cursos Cloud Essentials e
Cloud Essentials e Virtualization Essentials que são mais
Virtualization Essentials que são mais profundos, até a
profundos, até a simulação de negócio Cloud Challenge.
simulação de negócio Cloud Challenge.
Além disso, dá-lhe a possibilidade de escolher a metodologia
de formação
mais apropriada
ao seu tempo,
às suas a metodologia de
Além disso,
dá-lhe a possibilidade
de escolher
necessidades
e/ou
ao
seu
orçamento.
Porque
não
apenas
formação mais apropriada ao seu tempo,
àsésuas
necessidades
o conhecimento
que
importa,
mas
também
a
forma
como
e/ou ao seu orçamento. Porque não é apenas o conhecimento
pode ter
acesso
ao mesmo.
que
importa,
mas também a forma como pode ter acesso ao
mesmo.

Métodos

Formação

Sala de

Sala de Aula

Aula

Virtual

eLearning

✓

Cloud Awareness

Virtualization Essentials

✓

✓

✓

Cloud Essentials

✓

✓

✓

✓

Cloud Virtual Simulation

Cloud Administrator

✓

✓

Cloud Service Manager

✓

✓

Cloud Solutions Architect

✓

✓

Cloud Security & Governance

✓

✓

Para mais informações sobre a oferta de formação e certificação da Prisma, em IT, Gestão de Projetos, ou Comportamental,
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✓

✓

Exame Virtualization Essentials

Web-based

Web-based

Exame CompTIA Cloud Essentials™

Web-based

Web-based

Cloud Developer

Certificações

Advanced Cloud Certifications

Cloud Credential Council Professional Cloud
Administrator (PCA)

Cloud Credential Council Professional Cloud
Service Manager (PCSM)

Cloud Credential Council Professional Cloud
Solutions Architect (PCSA)

Webbased

Webbased

A partir de Junho de 2014

Web-based

Web-based

Web-based

Web-based

Web-based

Web-based

Web-based

Web-based

Web-based

Web-based

Cloud Credential Council Professional
Cloud Security and Governance Certification
(PCSG)

Cloud Credential Council Professional
Cloud Security and Governance Certification
(PCSG)

Para mais informações sobre a oferta de formação e certificação da Prisma, em IT, Gestão de Projetos, ou Comportamental,
contacte sff o tel 21 0492590 ou envie email para instituto@prisma.pt. A Prisma está em Portugal, Moçambique e Angola.
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Oferta Cloud – Fichas Curriculares
Cloud Awareness
O eLearning da consciencialização à Cloud é uma introdução essencial para os executivos de TI
e de negócios que necessitam obter uma percepção rápida da Cloud Computing e da
virtualização, os seus principais benefícios e impacto na organização.
Destinatários
A formação de Cloud Awareness é de interesse geral: executivos das diversas áreas
funcionais, e equipas de negócio, que necessitam de obter uma visão geral dos
conceitos da virtualização e Cloud Computing.
Pré-requisitos
Nenhum
Objetivos da Formação
No final deste curso, os participantes serão capazes de:







Entender os termos e definições comuns da virtualização e da Cloud computing e ser
capaz de fornecer exemplos.
Compreender as capacidades técnicas e benefícios de negócios da virtualização e da
Cloud computing e aprender como mensurar estes benefícios.
Descrever o cenário de tipos diferentes de virtualização e entender os diferentes tipos
de nuvens.
Ilustrar como os beneficios de aplicações chave podem ser entregues mais facilmente
nas infraestruturas virtuais.
Explicar os passos típicos que levam a adoção bem sucedida das tecnologias de
virtualização.
Entender as semelhanças e diferenças entre a Cloud computing e a terceirização.

Duração: 4 horas
Método: eLearning

Para mais informações sobre a oferta de formação e certificação da Prisma, em IT, Gestão de Projetos, ou Comportamental,
contacte sff o tel 21 0492590 ou envie email para instituto@prisma.pt. A Prisma está em Portugal, Moçambique e Angola.
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Virtualization Essentials
O curso e exame Virtualization Essentials destinam-se a especialistas técnicos de TI que
trabalham ou querem vir a trabalhar com produtos de grandes fornecedores de virtualização,
tais como VMware®, Cisco, Citrix, IBM, Red Hat e Microsoft.
Destinatários
Especialistas de IT
IT technical services specialists (IT, segurança, infraestrutura, serviços, sistemas, etc.)
Arquitectos de IT, Gestores de Processos
Consultores e Analistas
Empregados de Gestão de risco

Objetivos da Formação
No final deste curso, os participantes serão capazes de:
 Entender as capacidades e o modelo operacional das infraestruturas virtuais.
 Entender como os benefícios para o seu negócio podem ser descritos ou
calculados.
 Entender as implicações dos custos diretos ou das alocações de custos.
 Explicar as barreiras relevantes à adoção e sucesso das tecnologias de
virtualização. Estratégias de mitigação.
 Compreender as abordagens técnicas, componentes, capacidades e técnicas
das Tecnologias de virtualização.
 Explicar os passos que levam a uma adoção de sucesso das Tecnologias de
Virtualização
 Compreender o impacto e as mudanças da virtualização na Gestão de Serviços
de IT.
 Identificar as questões associadas à integração da virtualização numa
organização.

Certificação: Virtualization Essentials™ Certificate
Duração: 2 dias
Método: Sala de aula, Virtual Classroom, eLearning
PDUs: 14
Pré-requisitos:
Nenhum

Para mais informações sobre a oferta de formação e certificação da Prisma, em IT, Gestão de Projetos, ou Comportamental,
contacte sff o tel 21 0492590 ou envie email para instituto@prisma.pt. A Prisma está em Portugal, Moçambique e Angola.
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Cloud Essentials
O curso e o exame Cloud Essentials destinam-se a todos aqueles que irão ver as suas áreas de
processo afetadas/alteradas pela implementação da Cloud computing, incluindo a equipa de
suporte de TI, developers, arquitetos, consultores, gestores de processo e gestores de TI.
Destinatários
Especialistas de IT
IT technical services specialists (IT, segurança, infraestrutura, serviços, sistemas, etc.)
Arquitectos de IT, Gestores de Processos
Consultores e Analistas
Gestores de risco
Objetivos da Formação
No final deste curso, os participantes serão capazes de:
 Entender os termos e definições comuns da virtualização e da Cloud
computing e ser \capaz de fornecer exemplos.
 Compreender as capacidades técnicas e benefícios de negócios da
virtualização e da Cloud computing e aprender como mensurar estes
benefícios.
 Demonstrar como as caracteristicas da Cloud Computing geram valor de
negócio.
 Descrever o cenário de tipos diferentes de virtualização e entender os
diferentes tipos de nuvens.
 Explicar os passos típicos que levam a adoção bem sucedida das tecnologias de
virtualização.
 Entender as semelhanças e diferenças entre a Cloud computing e o
Outsourcing.
Certificação: CompTIA Cloud Essentials™ Certificate
Duração: 12 horas
Método: Sala de aula, Virtual Classroom, eLearning
PDUs: 11
Pré - requisitos
Nenhum

Para mais informações sobre a oferta de formação e certificação da Prisma, em IT, Gestão de Projetos, ou Comportamental,
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Cloud Challenge Simulator
Ocorrendo numa empresa fictícia, o jogo Cloud Challenge fornece a perceção da aplicação da
Cloud Computing e da virtualização nos cenários da vida real.
O jogo fornece contexto sobre o assunto em questão e entrega uma experiência altamente
interativa e divertida para cimentar os conhecimentos da Cloud Computing.
Destinatários
IT Support Staff
IT Consultores
Business Managers
Business Analysts
Small and Midsized Business Owners
Specialist (IT, security, infrastructure, services, systems, test, and so on)
Business Process Owners
IT Developers
Service Providers
System Integrators
Architects
Consultants
IT Management
Objetivos da Formação
No final deste curso, os participantes serão capazes de:
 Compreender as diferenças e semelhanças entre Cloud e Virtualização.
 Compreender de um ponto de vista de negócio o que é a Cloud.
 Demonstrar como as características da Cloud computing acrescentam valor ao
nosso negócio.
 Explicar os passos típicos que levam a adoção bem sucedida das tecnologias de
virtualização
 Compreender o impacto e as mudanças da virtualização na Gestão de Serviços
de IT.
 Identificar as questões associadas à integração da virtualização numa
organização.
 Compreender como manter a flexibilidade estratégica
Certificação: Nenhum
Duração: 4 horas
Método: Web based
PDUs: 4
Pré-requisitos
É recomendado que os participantes tenham completado os cursos de Virtualização e Cloud
Essentials (eLearning ou Sala de aula) antes de jogar este jogo.

Para mais informações sobre a oferta de formação e certificação da Prisma, em IT, Gestão de Projetos, ou Comportamental,
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Administrador Cloud
A interação entre as politicas da Cloud e da rede existente é um dos problemas de gestão mais
difíceis de resolver. Este é o domínio dos administradores da Cloud. Eles configuram e mantêm
a plataforma Cloud e têm que entender e dominar todos os aspectos sobre o
aprovisionamento na nuvem.
O curso de Administrador Cloud permite a Administradores de Rede, Sistemas e Base de Dados
operar de forma eficaz na Cloud. Esta formação de 3 dias fornece um hands-on de abordagem
prática sobre todos os aspectos da administração na Cloud. A formação abrange as melhores
práticas em administração Cloud, apoiada por muitos fornecedores de tecnologia desde Open
Source aos principais Software Providers. Este é um curso de nível profissional relevante para
técnicos com pelo menos 2-5 anos de experiência como Administrador.
A formação prepara candidatos para a certificação profissional do administrador Cloud (PCA).
Destinatários
Administrador Redes
Administrador Sistemas
Administrador base de Dados
Service Desk Managers
Senior Operators
Objetivos da Formação
No final deste curso, os participantes serão capazes de:
• Compreender o aprovisionamento Cloud e a sua Administração.
• Delinear estratégias de Disaster Recovery and Business Continuity para a Cloud
• Explicar as Medidas de Desempenho, Monitorização e Optimização em Produção
• Compreender Cloud Security Fundamentals
• Ilustrar controlos e estratégias para administração em Cloud e Non-Cloud
• Compreender administração da Infraestrutura de Servicos Virtual
• Compreender administração da Plataforma de serviços Virtual
• Compreender administração do Software de Serviços Virtual
Certificação: Cloud Credential Council Professional
Cloud Administrator (PCA)
Duração: 3 dias
Método: Sala de aula, Sala de aula Virtual

Para mais informações sobre a oferta de formação e certificação da Prisma, em IT, Gestão de Projetos, ou Comportamental,
contacte sff o tel 21 0492590 ou envie email para instituto@prisma.pt. A Prisma está em Portugal, Moçambique e Angola.
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Cloud Service Manager
Num ambiente de TI cada vez mais interligado e complexo, a gestão de TI está sob pressão
para entregar serviços de TI mais ágeis e adaptar-se às mudanças. As organizações estão a
adotar estratégias que incluem Cloud Computing para fazer face a esses desafios e oferecem
serviços repetitivos, flexíveis e escaláveis. Os profissionais de Service Management são
desafiados a ajudar as organizações a assegurar a prestação de serviços de forma otimizada e
mensurável em Cloud Computing.
O Cloud Service Design, Deployment e Run permite a Service Managers (ITIL) desenhar e
fornecer serviços Cloud. Esta formação é ministrada em sala de aula de 3 dias ou sala de aula
virtual e fornece uma abordagem hands-on para a compreensão de como a Cloud tem impacto
nos processos operacionais e como adaptar esses processos para prestar melhores serviços.

Destinatários
• Service Managers (com ITIL background)
• Service Management
• Cloud Strategy and Management Consultants

Objetivos da Formação
No final deste curso, os participantes serão capazes de:
• Comparar Suppliers, Brokers and Carrier Management
• Design Cloud Service Strategy
• Desconstruir Cloud Service Desk
• Compreender Cloud Asset Transition Management
• Aplicar o Cloud Ecosystem Management
• Diferenciar os níveis de Cloud e analisar a disponibilidade do Service Management
• Mostrar o custa da Qualidade ,aquisição e operação na Cloud.
• Spot Cloud Market Operations (IaaS)
• Analisar pontos chave para gerir plataformas Cloud.
• Analisar as fases da capacidade efectiva na gestão entre plataformas.
• Outline Platform Capacity Management
• Ilustrar o SaaS Service Manager
•Construir on line diferentes opções de ambiente de sourcing: diretórios, catálogos,
lojas de aplicativos,
mercados, cenários crowd sourcing.
•Distinguir os principais fatores de service management envolvidos na prestação de
mercado e catálogo
• Analisar as questões-chave de gestão de licenças em uma variedade de cenários,
incluindo dados de on-premise e off-premise

Certificação: Cloud Credential Council Professional
Cloud Service Manager (PCSM)
Duração: 3 dias
Método: Sala de aula, Sala de aula Virtual

Para mais informações sobre a oferta de formação e certificação da Prisma, em IT, Gestão de Projetos, ou Comportamental,
contacte sff o tel 21 0492590 ou envie email para instituto@prisma.pt. A Prisma está em Portugal, Moçambique e Angola.
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Cloud Solutions Architect
Este curso é voltado para profissionais de tecnologia, quem arquiteta as soluções tecnológicas
que suportam as novas exigências devido à adoção da Coud Computing e que por sua vez
ajudam as organizações a alavancar as oportunidades que a Cloud está a criar. Os Arquitetos
de soluções precisam entender o impacto que a Cloud está a ter sobre o negócio e a
arquitetura da informação, o desenho de aplicações, gestão de dados e segurança de
arquitetura - estar muito familiarizado com a topologia e os ecossistemas que estão a ser
criados como resultado da crescente adoção de cloud technologies e modelos operacionais.
A formação de Cloud Solution Architect foi desenhada para profissionais seniores de
tecnologia que estão arquitetar e a desenhar a futura geração de soluções tecnológicas. Esta
formação é ministrada numa sala de aula durante 3 dias ou numa sala de aula virtual. A
formação aborda os conceitos críticos complementados com exercícios hands-on, case studies
que amplamente se referem às tecnologias das mais importantes tecnologias , plataformas e
padrões Cloud.
Destinatários
Technology Architects
Application Architects
System Architects
Cloud Strategy Consultants
Enterprise Architects
Senior Developers
Objetivos da Formação
No final deste curso, os participantes serão capazes de:
 Explicar a história da Cloud Computing e o seu impacto no negócio e na
Arquitectura de IT
 Demonstrar os conceitos de engenharia chave da operação “as a Service”
 Explicar o impacto da Cloud Computing no Service Management
 Compreender a perspectiva do utilizador e do prestador do serviço na
construção de ambientes Cloud
 Avaliar a arquitectura de uma solução Cloud
 Migrar e transitar para um ambiente Cloud

Certificação: Cloud Credential Council Professional Cloud Solutions Architect (PCSA)
Duração: 3 dias
Método: Sala de aula, Sala de aula Virtual

Para mais informações sobre a oferta de formação e certificação da Prisma, em IT, Gestão de Projetos, ou Comportamental,
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Cloud Security & Governance
Cloud Computing é um paradigma tecnológico emergente que ajuda as organizações a
oferecer Serviços de TI mais rápidos, com mais agilidade e com um menor custo de
propriedade. As organizações de TI estão a tornar-se mais conscientes dos riscos
associados aos ambientes Cloud. Confiar ativos de informação para a Cloud requer uma
minuciosa compreensão da segurança e dos seus riscos, considerações legais e
desenho de uma estrutura de gestão.
Este curso é desenhado para profissionais senior de segurança e auditoria que estão,
ou podem vir a estar,envolvidos na arquitetura de politicas e estratégias para uma
utilização segura do Cloud Computing. Esta formação é ministrada numa sala de aula
durante 3 dias ou através da sala de aula virtual. A formação abrange os conceitos
fundamentais e considerações de conformidade com exercícios práticos e case studys
que ilustram as melhores práticas na área de Segurança e Gestão num ambiente Cloud.
Destinatários






Governance, Risk & Compliance (GRC) professionals
IT Auditors
Compliance Specialists
IT Security Professionals
Cloud computing Specialists

Objetivos da Formação
No final deste curso, os participantes serão capazes de:
 Analisar a segurança e a Gestão de conceitos e desfios na Cloud Computing.
 Descrever as novidades de segurança na Cloud.
 Criar templates de gestão de contratos, termos e Condições Legais
 Compreender IaaS: Politicas especificas de Gestão e Segurança.
 Compreender PaaS: Politicas especificas de Gestão e Segurança.
 Compreender SaaS: Politicas especificas de Gestão e Segurança.

Certificação: Cloud Credential Council Professional Cloud Security and Governance
Certification (PCSG)
Duração: 3 dias
Método: Sala de aula, Sala de aula Virtual

Para mais informações sobre a oferta de formação e certificação da Prisma, em IT, Gestão de Projetos, ou Comportamental,
contacte sff o tel 21 0492590 ou envie email para instituto@prisma.pt. A Prisma está em Portugal, Moçambique e Angola.
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Cloud Developer
Um profundo conhecimento do prestador da plataforma Tecnológica em Cloud Computing é
essencial para qualquer developer de aplicações Cloud. Contudo, os developers de aplicações
beneficiam muito mais se tiverem uma compreensão e conhecimentos profissionais
profundos, neutros aos prestadores de serviços e das suas politicas de design, assegurando
que as aplicações nos fornecem o maior beneficio ao longo do seu periodo de vida.
A formação Cloud Developer foi desenhada para developers seniores que poderão estar ou
estão a desenvolver ou desenhar aplicações para ambientes Cloud. Esta formação é ministrada
em sala de aula de 3 dias ou sala de aula virtual e fornece uma abordagem hands-on para a
compreensão de como a Cloud tem impacto nos processos operacionais e como adaptar esses
processos para prestar melhores serviços.
A formação abrange as melhores práticas em desenvolvimento de aplicações para ambientes
Cloud e suporta várias soluções tecnológicas dos diversos Fabricantes, incluindo Open Source.
Os princípios abordados na formação aplicam-se ao ciclo de vida da aplicação no seu todo e
são relevantes para qualquer tecnologia ou plataforma.

Destinatários
• Application developers
• Cloud Application Developers

Objetivos da Formação
No final deste curso, os participantes serão capazes de:
• Identificar os padrões da arquitectura Cloud e as caracteristicas de desenvolvimento.
• Distinguir Segurança na Cloud de Compliance Fundamentals
• Entender a automação do deployment e a elasticidade do dimensionamento dos
ambientes.
• Compreender o Desenvolvimento de Aplicações Tenant-Aware
• Distinguir os modelos de arquitectura das aplicações.
• Compreender ocatalogo de serviços Cloud e as suas diversas aplicações
• Demonstrar o impacto da Cloud no desenvolvimento e nos testes.

Certificação: Cloud Credential Council Professional
Cloud Security and Governance Certification
(PCSG)
Duração: 3 dias
Método: Sala de aula, Sala de aula Virtual

Para mais informações sobre a oferta de formação e certificação da Prisma, em IT, Gestão de Projetos, ou Comportamental,
contacte sff o tel 21 0492590 ou envie email para instituto@prisma.pt. A Prisma está em Portugal, Moçambique e Angola.
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Informações Diversas

Ficha de Pré-inscrição
Para que possamos tornar a sua inscrição efetiva solicitamos que nos indique os dados solicitados e envie este formulário para
instituto@prisma.pt. Aguarde, por favor, a indicação de que a sua inscrição foi recebida e a confirmação de realização do curso em
que se inscreve. A Prisma desde já agradece a sua colaboração e preferência.

Dados do participante
Nome:
E-Mail:
Empresa:

Função:

Nº BI/CC:

Data de Nascimento:

Telefone:

Fax:

Morada:
Cod. Postal:

Dados Facturação
Entidade:
Morada:
Cod. Postal:

Nº Contribuinte:

Telefone:

Fax:

Pessoa de Contacto:

Função:

Responsável por inscrição:
Data:

Assinatura:

Dados do curso:
Código

Designação do Curso

Data

Valor *

Valor total da encomenda
* Valor ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor.

Todos os dados aqui recolhidos são para uso exclusivo da Prisma e não serão vendidos ou cedidos a terceiros, à exceção das
entidades parceiras que certificam as ações de formação e apenas nos casos em que é necessário identificar a pessoa que se
apresenta a exame de certificação. Pode consultá-los sempre que desejar bastando, para o efeito, o envio do pedido para
instituto@prisma.pt com a sua identificação.
Não dispensa a consulta das Normas de Inscrições e Cancelamentos em vigor.
Muito Obrigado!

Para mais informações sobre a oferta de formação e certificação da Prisma, em IT, Gestão de Projetos, ou Comportamental,
contacte sff o tel 21 0492590 ou envie email para instituto@prisma.pt. A Prisma está em Portugal, Moçambique e Angola.
15 | P a g e

Normas de Inscrições e Cancelamentos
Formação e Serviços Relacionados
A sua inscrição ou requisição de serviços só será considerada efetiva após receção de Nota de Encomenda pelos
nossos serviços, podendo aquela ser da empresa com que se encontra a colaborar, se aplicável, ou utilizar para o
mesmo efeito a Ficha de Inscrição (individual ou coletiva) que lhe disponibilizamos.
NOTAS:
1.
2.

As datas anunciadas estão sujeitas a um mínimo de participantes para a sua execução;
Aguarde que os nossos serviços confirmem a sua inscrição.

Cancelamento de Inscrições
Em caso de impossibilidade de comparência, tenha em atenção ao seguinte:



Até 5 dias úteis antes da realização do evento, não lhe serão cobrados quaisquer encargos
Menos de 5 dias úteis de aviso dão o direito à Prisma a cobrar 80% do valor da ação/pacote, ficando 50%
do valor em crédito para utilizar numa futura aquisição de serviços da Prisma – Instituto de Formação, pelo
prazo de 1 ano.

Prazos e Formas de Pagamento
A fatura será emitida no primeiro dia dos serviços contratados a que diz respeito, com o prazo de pagamento a 30
(trinta) dias.
Atrasos no pagamento dão direito à empresa titular da fatura a ser ressarcida de mora pelos meios legalmente
aceitáveis, nomeadamente pela cobrança de juros de mora. Caso esta empresa deseje acionar esta compensação,
compromete-se a informar antecipadamente, por escrito, a pessoa ou pessoas indicadas na Nota de Encomenda
como "Contacto de Faturação". O Instituto Formação Prisma reserva-se o direito de cancelar ou adiar qualquer dos
serviços encomendados, mediante motivo de força maior, notificando todos os envolvidos com a antecedência
possível. Inclui-se aqui a necessidade de um número mínimo de participantes numa ação de formação. Nos casos
supracitados, não haverá direito a qualquer indemnização do Instituto Formação Prisma aos envolvidos. Serão
efetuados todos os esforços para sugerir formas de providenciar o serviço em causa.

Para qualquer esclarecimento ou informação adicional, por favor, contacte-nos: instituto@prisma.pt

Para mais informações sobre a oferta de formação e certificação da Prisma, em IT, Gestão de Projetos, ou Comportamental,
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Contactos Prisma – Instituto de Formação |
LEAP CENTER – Espaço Amoreiras –
Centro Empresarial
Rua D. João V. nº 24 1.03 – E.13|
1250-091 Lisboa
Tel.: 210 492 590 | Fax: 210 492 599
www.prisma.pt |
instituto@prisma.pt

Para mais informações sobre a oferta de formação e certificação da Prisma, em IT, Gestão de Projetos, ou Comportamental,
contacte sff o tel 21 0492590 ou envie email para instituto@prisma.pt. A Prisma está em Portugal, Moçambique e Angola.
17 | P a g e

