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Inscrições 

- As inscrições estão limitadas a 200 participantes; 

- As fichas de inscrição deverão ser preenchidas diretamente no sitio da internet 

http://www.scmvvrodao.pt; 

- Só é considerado inscrito após pagamento e envio do respetivo comprovativo; 

- Após submeter a inscrição, no sitio da internet indicado, o participante deverá 

enviar o comprovativo de pagamento para o e-mail 

scm.vvrodao.congresso@sapo.pt; 

- IBAN: IBAN PT50 0035 0915 00000 2239 301 3; 

- Custo de Formação: 15 € sem almoço I 20 € com almoço. Os preços indicados 

incluem IVA à taxa legal; 

- Local de Formação: Casa de Artes e Cultura do Tejo – Rua de Santana 459, 

6030-230 Vila Velha de Ródão. 

 

Informações Adicionais 

Política de Reembolso: 

- No caso de desistência, só haverá lugar a reembolso quando comunicado até 

30 dias antes da data das I JORNADAS DE PSICOGERIATRIA – “Terceira 

Idade: Perspetiva Biopsicossocial”. Será deduzido ao valor a reembolsar, uma 

taxa administrativa de 5 (cinco) euros, por inscrição. A comunicação efetuada 

sem observação daquele período mínimo, isenta a Santa Casa da Misericórdia 

de Vila Velha de Ródão de proceder à restituição do valor da inscrição; 

http://www.scmvvrodao.pt/
mailto:scm.vvrodao.congresso@sapo.pt
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- Nas situações que o participante proceda ao pagamento de uma inscrição e 

que não seja possível a sua participação, por não existirem mais vagas, nas I 

JORNADAS DE PSICOGERIATRIA – “Terceira Idade: Perspetiva 

Biopsicossocial”, o valor pago ser-lhe-á reembolsado; 

A alteração dos dados de faturação deverá ser previamente solicitada (aquando 

o pagamento) pelo participante, implicando a emissão de nota de crédito e nova 

fatura-recibo havendo lugar ao pagamento de uma taxa administrativa no valor 

de 2 (dois) euros por inscrição. 

 

 

Para esclarecimento de quaisquer dúvidas contactar: 

Telf.: (+351) 272 54 00 00 I scm.vvrodao.congresso@sapo.pt I 

scm.vvrodao@sapo.pt 
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