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Normas de Inscrição   
I Jornadas dos Grupos de Interesse da APTO 

 
 
Inscrição: 

▪ A inscrição é online através do link Ficha Inscrição - I Jornadas GI APTO 

(google.com) 

▪ Quando fizer a sua inscrição deverá ter disponíveis para envio, o comprovativo de 

pagamento, para anexar no formulário de inscrição, bem como o comprovativo de 

estudante, caso o seja (cópia ou imagem do cartão de estudante).  

▪ São considerados estudantes, alunos do 1º ao 4º ano do Curso de Licenciatura em 

Terapia Ocupacional. 

▪ A inscrição é validada pelos membros do Secretariado das Jornadas, sendo sempre 

enviado um e-mail de confirmação, à posteriori.  

▪ O recibo de pagamento será entregue no Secretariado nos dias das Jornadas devendo 

este ser solicitado. 

▪ O recibo poderá ser passado noutro nome, que não o do inscrito, desde que indique 

o nome e número de contribuinte a usar, nas “Observações” do formulário online. 

▪ Só os sócios com quotas em dia (vinheta de validade com o ano de 2021, 2022 ou 

2023) usufruem dos valores de sócio.  

▪ Qualquer dúvida poderá contactar-nos através do e-mail jornadasgiapto@gmail.com 

 ou por Tlm:  927165886. 

▪ Alguns Workshops podem ter número limitado de participantes, pelo que estes serão 

seriados pela ordem de inscrição. Pode inscrever-se em mais do que um workshop, 
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desde que em horários distintos. Caso o workshop já se encontre lotado e não tenha 

interesse nas outras opções disponíveis, devolveremos o valor em causa.  

▪ Os valores de inscrição são os seguintes:  

 Até 10 de outubro de 2022 Após 10 de outubro de 2022 

Workshops (dia 21 de manhã)  

Sócios Não sócios Sócios Não sócios 

Profissionais 20€ 30€ 30€ 40€ 

Estudantes 15€ 23€ 23€ 30€ 

Outros 
Profissionais 

30€ 40€ 

 Jornadas (dia 21 de tarde e dia 22)  

Profissionais 45€ 60€ 55€ 70€ 

Estudantes 23€ 30€ 33€ 40€ 

Outros 
Profissionais 

70€ 80€ 

 Jornadas + Workshop (dia 21 e dia 22) 

Profissionais 60€ 80€ 70€ 85€ 

Estudantes 35€ 45€ 45€ 55€ 

Outros 
Profissionais 

85€ 95€ 

 
 
 

Cancelamento de Inscrição e Devolução de Pagamento 

▪ A notificação de cancelamento deve ser enviada por escrito através do e-mail 

jornadasgiapto@gmail.com . 
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▪ Só será devolvido 50% do valor pago, se anular a sua inscrição até 20 dias antes da 

data do congresso (1 de outubro de 2022). 

▪ Após esta data, não será reembolsado o valor pago, com exceção de casos 

relacionados com a COVID 19, devidamente comprovados pela Declaração de 

Isolamento do Ministério da Saúde. 

▪ Casos particulares, ou situações omissas, serão analisados pela Comissão 

Organizadora. 

 

 

 

 

 

Lisboa 12 de agosto de 2022 
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