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Assunto: Plano Fidelidade — Formação Profissional 
 
Caro Associado, 
 
A CCAH já dispõe de um Plano de descontos para as empresas associadas que participam nos cursos de for-
mação profissional, sendo eles: 
> 55% de desconto para empresas associadas. 
> +5% para pagamentos efectuados no acto da inscrição. 
 
Vimos agora apresentar outro Plano de benefícios para as empresas associadas chamado Plano Fidelidade. 
O que é o Plano Fidelidade? 
O Plano Fidelidade foi elaborado para as empresas associadas que se preocupam em continuar actualizadas 
e competitivas através da qualificação dos seus recursos humanos. 
O ingresso das empresas associadas neste Plano é simples e imediato, sendo apenas necessário participar nos 
cursos de formação profissional promovidos pela CCAH. Caso se enquadre numa das duas modalidades abaixo 
descritas, fica automaticamente abrangido pelo Plano Fidelidade. 
 
Vantagens do Plano Fidelidade 
Para se certificar da vantagem que poderá usufruir com este Plano, basta a empresa enquadrar-se numa das 
seguintes modalidades: 
Modalidade 1) Participação de dois a quatro colaboradores da empresa em cursos de formação profissional 
promovidos no primeiro ou no segundo semestre do ano. Neste caso, a empresa poderá inscrever gratuita-
mente um colaborador num curso do semestre seguinte. 
Modalidade 2) Participação de quatro ou mais colaboradores da empresa em cursos de formação profissional 
promovidos no primeiro ou no segundo semestre do ano. Neste caso, a empresa poderá inscrever gratuita-
mente dois colaboradores num curso do semestre seguinte. 
 
Regulamento do Plano Fidelidade: 
A empresa que se insira no Plano Fidelidade será responsável pelo conhecimento deste regulamento: 
1) A inscrição gratuita será concedida no semestre seguinte, através do controlo das participações nos cursos 
de formação; 
2) Para início de vigência do Plano Fidelidade serão consideradas as participações efectivas (pagas) nos cur-
sos de formação profissional. 
3) Este Plano apenas é válido para cursos de formação profissional aprovados e co-financiados pelo Programa 
Pro-Emprego. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
A Direcção. 




