
  

 

FICHA DE INSCRIÇÃO  

DADOS DO PARTICIPANTE 

Nome Completo:  

Nome de autor (tal como assina os trabalhos científicos):  

NIF: 

Instituição:  

E-mail: 

Contacto Telefónico:  

 

DADOS DA INSCRIÇÃO  

 

Por favor, assinale com um x a categoria em que se inscreve no Congresso e se está a 

inscrever-se para o Jantar do 11º CNPS: 

 

 

 

  

 

 

 

 

ENTIDADE PAGADORA (se esta se diferenciar do Participante, para efeito de emissão de Recibo) 

Nome da Entidade Pagadora:  

NIF: 

E-mail: 

Contato Telefónico: 

  

 
 
   Categoria em que se inscreve  

Membros da SPPS   

Não membros da SPPS  

Estudantes (anexar comprovativo)   

Participantes dos PALOP e Brasil  

 Inscrição no Jantar do 11º CNPS Sim  

Não  

11º Congresso Nacional de Psicologia da Saúde 
"Desafios da Psicologia da Saúde num Mundo em Mudança" 

26 a 29 de Janeiro 
ISCTE-IUL, Lisboa, Portugal 



  

 

INTRUÇÕES 

Se pretende inscrever-se no Jantar do 11º CNPS, deverá somar o valor do mesmo ao da sua inscrição no Congresso 

e efetuar o pagamento da totalidade de acordo com as seguintes instruções: 

O pagamento da inscrição poderá ser feito através de (1) cheque traçado à ordem da Sociedade Portuguesa de 

Psicologia da Saúde ou (2) através de transferência bancária, para o NIB: 0018 0000 3725 9647 0014 2, do 

Santander Totta, balcão nº 5039- F.P. Melo. Neste último caso, se o pagamento for feito do estrangeiro, utilize o 

seguinte IBAN: PT50 0018 0000 3725 9647 0014 2 e código SWIFT: TOTA PTPL. Em caso de cancelamentos até 30 de 

Dezembro de 2015 será devolvido 50% do valor pago. 

Remeter este formulário preenchido, com o seu pagamento ou comprovativo de pagamento, para a Sociedade 

Portuguesa de Psicologia da Saúde. Poderá fazê-lo de duas formas: (1) por envio de carta dirigida à Sociedade 

Portuguesa de Psicologia da Saúde, Av. Fontes Pereira de Melo, 35, 11º B, 1050-118 Lisboa, Portugal (obrigatório 

no caso de pagamento por cheque) ou (2) para o seguinte e-mail soc.port.psicologia.da.saude@gmail.com. 

Para esclarecimento de dúvidas relativamente à sua inscrição poderá contactar o secretariado da SPPS- Cátia Vieira 

soc.port.psicologia.da.saude@gmail.com 
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