
 XXXIX Encontro Nacional/16º Congresso Internacional 

 XXXIX Annual Conference/16th International Meeting 

Hotel Vila Galé - Braga 
12 - 13 nov 2022 

BOLETIM DE INSCRIÇÃO 

Associado ASP (efetivo, coletivo, aderente, estagiário e estudante trabalhador)  160,00 EUR *  170,00 EUR * 

Não associado (pertencente a associações congéneres estrangeiras) 330,00 EUR * 340,00 EUR * 

Não associado 350,00 EUR * 360,00 EUR * 

Não associado 120,00 EUR *** 130,00 EUR *** 

Estudante de licenciatura e não trabalhador 12,00 ** 12,00 ** 

Acompanhante, não associado, sem participar nas sessões       50,00 EUR ****       50,00 EUR **** 

*Inclui: 2 almoços – 2 coffee breaks  - 1 jantar      **Inclui: 2 coffee breaks (dia 12 sem almoço) 

***Inclui: participação dia 12, 1 almoço e 2 coffee breaks  ****Inclui: 1 jantar 

TTRRAANNSSPPOORRTTEE  

Pretendo utilizar o transporte da ASP: Dia 11 – Lisboa/Braga Dia 13– Braga/Lisboa

Dia 11 – Porto/Braga Dia 13 – Braga/Porto 

RESERVA DE HOTEL   
- enviamos o endereço de email através do qual poderão efetuar as V/reservas:
empresas.reservas@vilagale.com (ao cuidado de Duarte Gonçalves e com a referência «Congresso da ASP»)

Tipo de quarto: Quarto individual 104,00 EUR

     (preço por pessoa e por noite) Quarto duplo (indicar acompanhante)   57,50 EUR 

- para qualquer esclarecimento adicional contactar: 
 Laura Sarmento/Liliana Pereira asp@asp-secretarias.pt 

PARA EFEITOS DE SEGURO (beneficiários - herdeiros legais)

Data de nascimento do participante:

Correio eletrónico:  asp@asp-secretarias.pt ou Direcao.ASP@outlook.pt 

Data: Assinatura  : 

NOTA:  
A modalidade deverá ser indicada no boletim de inscrição.  
Transferência bancária (sem custos para o beneficiário ASP) para a conta da ASP no 
Banco Santander: NIB: 0018 0001 00200005625 80  
IBAN: PT 50001800010020000562580 
BIC/SWIFT: TOTAPTPL 

(Não esquecer identificação de nome e, no caso dos associados, também o número) 

NOTAS: 
➢ só serão confirmadas as inscrições se 

acompanhadas do respetivo pagamento ou do 
comprovativo da transferência; 

➢ será enviada uma fatura baseada no registo; 
➢ para efeitos de valor a cobrar serão consideradas 

as datas de carimbo dos CTT e datas de receção 
de e-mail. 

PARTICIPANTE Associado nº: 

Apelido: 

Entidade : 

Morada: Emprego: Pessoal: 

Código postal: 

Telefone: Telemóvel: Email: 

Recibo: Em nome da empresa:  Em nome particular: Contribuinte nº : 

INSCRIÇÃO Até 30 de outubro Até 08 de novembro 

Não associado: 

Primeiro nome: 

t
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