
  
Modalidade 

 
Horário: 

 
Preço Real: 

 
Preços com Protocolo: 

 
Inglês - Trimestral 

Turma Presencial ou ‘On-line’ 
(trimestres entre Outubro e Junho)  

 
fixo 

 
310€/trimestre 

 
248€ - trimestre (20% desconto inc.)  

 
Inglês - Trimestral 

‘On-line’ 
‘Combo’ (aulas em grupo+10 hrs individuais) 

 
Fixo+combinar 

 
529€/Combo 

 
504€ - trimestre (18% desconto inc.) 

 
Inglês - Trimestral 

‘On-line’ 
‘Mini Combo’ (aulas em grupo+5+1* hrs 
individuais*) 

 
Fixo+combinar 

 
435€/Mini-Combo 

 
404€ - trimestre (10% desconto inc. + *1 aula 
individual gratuita) 

 
Inglês - Trimestral 

Presencial 
‘Combo’ (aulas em grupo+10 hrs individuais) 

 
Fixo+combinar 

 
645€/Combo 

 
529€ - trimestre (18% desconto inc.) 

 
Inglês - Trimestral 

Presencial 
‘Mini Combo’ (aulas em grupo+5+1* hrs 
individuais*) 

 
Fixo+combinar 

 
495€/Mini-Combo 

 
436€ - trimestre (12% desconto inc. + *1 aula 
individual gratuita) 

     

 
Inglês - Intensivo 

Turma Presencial ou ‘On-line’ 
(intensivos de Julho/Agosto/Setembro) 

 
fixo 

 
260€/intensivo 

 
229€ - intensivo (12% desconto inc.) 

     

Inglês – aulas 
individuais 

 
‘On-line’ 

 
a combinar 

  
25€/hr (37% desconto inc.) 

Inglês – aulas 
individuais 

 
Presencial 

 
a combinar 

 
40€/hora 

 
30€/hr (25% desconto inc.) 

     

TOEFL IBT/ITP, SAT 
GMAT, GRE, FCE, 
IELTS 

 
Presencial ou ‘On-line’ 
aulas individuais 

 
 
a combinar 

 
 
50€/hora 

 
 
40€/hr (20% desconto inc.) 

     

 
Kids/Teens 

Turma Presencial ou ‘On-line’ 
(trimestre) – 15 horas 

 
a combinar 

 
210€/trimestre 

 
178,5€ - trimestre ou intensivo (15% desconto inc.) 

 
Kids/Teens 

‘Summer Camp – ‘Online’ 
(trimestre ou intensivo de Verão) – 15 horas 

 
a combinar 

 
210€/trimestre 

 
178,5€ - trimestre ou intensivo (15% desconto inc.) 

 
Kids/Teens 

‘On-line’ 
aulas individuais 

 
a combinar 

 
40€/hora 

 
25€/hr (37% desconto inc.) 

 
Kids/Teens 

Presencial 
aulas individuais 

 
a combinar 

 
40€/hora 

 
30€/hr (25% desconto inc.) 



Business 
English 

Presencial 
aulas individuais 

 
fixo 

 
40€/hora 

 
30€ (25% desconto inc.) 

Business 
English 

‘On-line’ 
aulas individuais 

 
fixo 

 
40€/hora 

 
25€ (37% desconto inc.) 

Preparação para 
Entrevista 

Presencial 
aulas individuais 

 
a combinar 

 
50€ 

 
40€ (20% desconto inc.) 

Preparação para 
Entrevista 

‘On-line’ 
aulas individuais 

 
a combinar 

 
 

 
30€ (37% desconto incl.) 

Coffee & 
Conversation 

Turma Presencial ou ‘On-line’ (B2 a C2) 
(trimestres entre Outubro e Junho) 

 
fixo 

 
310€/trimestre 

 
248€ - trimestre (20% desconto inc.) 

 
Conversation Club 

Turma Presencial ou ‘On-line’ (trimestres ou 
intensivos - (turmas a partir de B1) 

 
fixo 

 
100€/10 hrs 

 
75€ (25% desconto inc.) 

 
‘Livre Trânsito’ 

Presencial ou ‘On-line’ 
aulas individuais 

 
flexível 

 
45€/hora 

 
38€/hr (15% desconto inc.) 

     

 
Português 

Turma Presencial ou ‘On-line’ 
(intensivos de Julho/Agosto/Setembro)  

 
fixo 

 
260€/intensivo 

 
229€ - intensivo (12% desconto inc.) 

 
Português 

Presencial 
aulas individuais 

 
a combinar 

 
40€/hora 

 
30€/hr (25% desconto inc.) 

 
Português 

‘On-line’ 
aulas individuais 

 
a combinar 

 
 

 
25€/hr (37% desconto inc.) 

     

Aulas para/nas 
Empresas 

Presenciais ou ‘On-line’ 
grupo/individuais 

 
 

  
Sob consulta 

 
Notas: 
 
- Testes de aferição gratuitos; 
- Isento art.º 9 CIVA; 
- Não há taxa de inscrição; 
- Aulas Individuais: o preço/hora significa que cobramos por cada 60 minutos de tempo real de aulas. 
Tabela de preços e descontos para pessoas abrangidas por protocolo entre ambas as instituições. A tabela de preços poderá ser actualizada a 1 de Outubro de cada ano (mediante 
aviso prévio). 

 


