
 
 

 

INSCRIÇÕES 

Estão abertas as inscrições para o 11º Congresso Técnico Científico de 

Andebol. 

As inscrições serão unicamente por via on-line, no Portal da Federação. É fundamental que 

preencha corretamente as informações solicitadas, nunca esquecendo de colocar o 

respectivo email. 

 As inscrições só serão validas após o pagamento estar regularizado. Para aceder ao 

formulário de inscrição on-line. 

Taxas de Inscrição: 

Inscrições até 15 de Junho (inclusivé): 

 Geral – 20€ 

 *Sócios ATAP (com quotas em dia) – 18€ 

 **estudantes da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (1º e 2º Ciclo de 

Bolonha) – 5€ 

 Estudantes de Outras Instituições de Ensino Superior (1º Ciclo de Bolonha) – 10€ 

 Com comunicação / Poster no Congresso Gratuita- (desde que sejam aceites) 

* Socios da ATAP – deverão enviar comprovativo de quotas em dia. 

**Estudantes – deverão enviar junto do Comprovativo de inscrição no Estabelecimento de 

Ensino Superior ao qual frequenta. 

 

Inscrições a partir de 15 de Junho até 21 de Junho (inclusivé): 

 Geral – 25€ 

 Sócios ATAP (com quotas em dia) – 23€ 

 **Estudantes da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (1º e 2º Ciclo de 

Bolonha) e Estudantes de Outras Instituições de Ensino Superior (1º Ciclo de Bolonha) -15€ 

* Sócios da ATAP – deverão enviar comprovativo de quotas em dia. 

**Estudantes – deverão enviar junto do Comprovativo de inscrição no Estabelecimento de 

Ensino Superior ao qual frequenta. 

 



 
 

 

Formas de pagamento: 

- Transferência Bancária: NIB 0046 0032 0060 0219 81656, Banco Popular. (Atenção: só se 

confirmará a inscrição com a recepção do comprovativo de pagamento com a 

Indentificação do Nome e NIF para o seguinte email ana.sofia@fpa.pt ou por fax nº 

213626807). 

- Cheque à ordem de: Federação de Andebol de Portugal enviar para Calçada da Ajuda, 63-

69, Apartado 3346, 1301-971 Lisboa (com a respetiva identificação). 

Confirmação: 

Após estar tudo confirmado (pagamento, comprovativo de pagamento identificado, 

comprovativo de estudante se o caso), receberá um email a confirmar o seu registo, 

comprovativo esse que deverá fazer-se acompanhar na recepção do Congresso. 

 


